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African countries’ development and the future of the continent has been associated, for the last 
decade especially, with the involvement of eminent international actors, not only Western, but 
also the emerging Asian powers, China and India. Currently, this trend is understood mainly as 
South-South cooperation, but it raises a lot of voices for blaming China as a new colonialist power 
eager to explore natural resources of African countries. Contrary to this accusations, Indian con-
duct in African continent got much more favorable understanding, as it is based on common past 
and destiny and focused on the education and technological development mostly. At the same 
time, both China and India, as so called emerging powers, not only need African energy resources 
for their own further rise, they are also searching for the political support of African countries and 
that is the reason why Chinese and Indian strategies are extremely “Africa-oriented” on the begin-
ning of the 21st century. Also, it should be noticed, that India was late in her appearance in Africa, 
while China provided deep interest and invested hugely a decade before, since 2006.

By contrasting Sino-African with Indo-African relations, this paper seeks to contribute to a 
more nuanced understanding of Beijing’s involvement in Africa, to go beyond simplistic assump-
tions and to carve out differences and similarities. At the same time, Indian strategic behavior is 
estimated as a complex one, with some preferences and specific dimensions. Based on this analy-
sis, the paper eventually assesses perspectives of cooperation – prospects that are often over-
looked when focusing only on areas of competition in both countries’ policies towards Africa. The 
paper goes further to explain both India and China’s motives in their engagement with Africa, 
strategies employed to achieve these motives and why China occupies the enviable position of the 
most influential economic player in the continent.

Keywords: Africa, development, Chinese investments, resources, Indian technology projects, 
Indian-Chinese rivalry

Introduction
While political experts differ on their opinions over the relationship between China 

and India in Africa, with some calling it a competition, others, rivalry or animosity with 
some elements of cooperation, we can certainly confirm that both powers have demon-
strated their gross interests in the continent through varying investments margins in a bid 
to command superior influence. It is very obvious that both powers employ different 
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strategies and policies in their engagement with the African continent but political ana-
lysts widely believe that their interests are similarly tied to the vast resources of the con-
tinent. The reason for this is not farfetched since both powers are in need of resources to 
fuel and sustain their immensely growing economies. 

Historically, India had an early presence in East Africa (particularly in Kenya, 
Tanzania and Uganda) and Southern Africa (South Africa, Mauritius, Madagascar and 
Seychelles); hence, there is an important African population of Indian descent in these 
countries. Indian investments are mostly concentrated in these countries due to the early 
historical ties and significant populations of Indian origin.

China started engaging mainly with Africa later than India but has developed into the 
major trading partner of the continent. In 2008, China surpassed the United States to be-
come Africa’s most important trading ally. Since the 1990’s, China and Africa have es-
tablished one of the fastest growing economic partnerships in the world. In 2014, 
China’s trade with Africa was at $200 billion, while trade between India and Africa was 
at $70 billion.

Why Africa is important to China
China’s vast economy, which is the second largest economy in the world, requires 

huge raw materials and energy resources. As the Middle East has become a too chaotic 
supplier-destination for energy, China found African countries as the ideal supplier-
destinations for much needed natural resources, such as oil, minerals, timber and cot-
ton. Moreover, African markets are seriously attractive to any export-oriented industrial 
economy like China because of Africa’s large population (around 1.1 billion), who are 
potential consumers. For China, African fast-growing markets are ideal for immediate 
export of cheap manufactured goods that China is best in making, and also ideal for fu-
ture export of high-end products and services, towards which China is slowly moving.

Furthermore, Africa could be instrumental for China in its counter to the U.S.’s 
“Pivot to Asia,” which is a diplomatic, economic and strategic offensive aimed at under-
mining Chinese influence in the region. The “One Belt, One Road” strategy is China’s 
response to U.S.’s pivot to Asia’, aimed at more closely integrating Europe and Asia via 
land and maritime infrastructure and China is seeking to include Africa within its 
“OBOR” strategy.

Sino-African relations and why Africa prefers China over India
China has adopted a flexible approach with regard to the African resource market un-

der the “Beijing Consensus”. This flexible approach is characterized by the following 
principles adopted by China in its relations with African nations. 

(i) Non-interference, 
(ii) Infrastructural development, 
(iii) Friendship and respect (for African leaders, people and sovereignty) and,
(iv) Chinese model of development (operating in Africa under the influence of 

China’s own development history, which prioritizes “economic development” over other 
progress). 

The Beijing Consensus, as understood by many African officials and intellectuals, 
portrays China’s intention of maintaining a strict respect for African sovereignty and 
China’s non-interference approach to internal issues of African countries. According to 
Dr. Admore Mupoki Kambudzi, who is Ag. Director of the Peace and Security Department 
of African Union, China based its relations with Africa on peaceful co-existence and 
foreign aid without any strings attached; thereby making a contrast with aid from west-
ern countries that was given with pre-conditions [Kambudzi 2013, 31]. In line with this 
policy, China helps Africa with loans and infrastructure building projects without any 



Sino-Indian Competition in Africa

The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          7

political strings attached about democracy or transparency. Such Chinese non-inter-
ference approach gives African countries enough flexibility to work for immediate eco-
nomic development.

Since 2008 China has emerged as Africa’s largest trading partner. Chinese direct in-
vestment in and lending to African countries has grown rapidly as well. This Chinese en-
gagement in Africa has no doubt led to faster growth and poverty reduction on the 
continent. Per capita growth rate of the average African economy surged from 0.6 % per 
annum in the 1990s to 2.8 % in the 2000s. African countries have strengthened their in-
stitutions and macroeconomic policies, and that is one factor in the growth acceleration. 
Also, demand from China for the continents’ main exports – oil, iron, copper, zinc, and 
other primary products has led to better terms of trade and higher export volumes, which 
is another important factor in growth accelerations. The acceleration of Chinese eco-
nomic engagement with Africa is striking. Foreign direct investment increased thirty-fold 
between 2003 and 2011, from US$491m to US$14.7 billion. In 2012, China pledged 
US$20 billion of loans to Africa over three years for infrastructure, agriculture and ma-
nufacturing. Chinese government statistics reported that trade with Africa grew to about 
$166 billion in 2011. African exports to China have risen to $93 billion from slightly 
more than $5 billion in the decade preceding 2011 [China Announces… 2012].

In the Pew Global Attitudes survey for 2015, African respondents had significantly 
more positive view of China (70 % with a favorable view) than respondents in other re-
gions such as Europe (41 %), Asia (57 %), or Latin America (57 %). This likely reflects 
the positive impact of China’s engagement on African growth.

China has re-cast Africa’s position in the global economy. Africa’s natural resources 
and China’s “Go Out” strategy have underpinned a rapid surge in Chinese investment and 
two-way trade. The array of Chinese enterprises active in Africa, and their financing, de-
fies simple categorization. China’s adherence to principles of “non-interference” and 
“mutual benefit” is increasingly tested as ties multiply and expectations rise.

During a seven nation tour of Africa in August 2012 the then American Secretary of 
State Hillary Clinton represented a strategic caving-in of sorts. In many of the places she 
visited, the Chinese had gotten there first. In fact, China is everywhere in Africa these 
days, both exploiting the continent’s vast natural riches and pursuing infrastructure 
projects long promised but never quite delivered by the West [Hillary Clinton… 2012].

These projects include building railroads from inland areas to the coast, with the even-
tual prospect of a network that spans sub-Saharan Africa, putting in highways at afforda-
ble prices across the continent and constructing state-of-the-art office complexes, within 
budgets that African nations can afford. These are amenities that the African continent 
has been deprived of for a long time as a result of past toxic combination of corruption 
and murky ties between ex-colonizing countries (and their business elites) and corrupt 
African leaders, and overly complex planning structures which derailed project after 
project. By implementing the ability to deliver projects on time and on budget, the 
Chinese offered African governments and people a clean-cut deal: If you work with us, 
we will work with you. 

It has been noted that China wants to move away from its low-end products manufac-
turing trend to high-end products. In the process of doing that, China intends to build up 
the low-end industrialization capacities in other countries, helping Chinese companies in 
their attempts to “go global” as they set up factories in other countries. And, industriali-
zation is just the obsession that many African countries are craving for. Therefore, it 
seems China’s plan to build up the low-end industrialization capacities in other countries 
and African countries’ desire for industrialization coincides with each other, making 
China and Africa the ideal-most partners for each other in this regard. 
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In the cultural sector, China has also been increasing cooperation and exchanges with 
Africa, particularly in the media and education spheres. Over the last decade, China ex-
tended its media presence across all major press and electronic media in Africa. The fa-
mous CCTV News Channel and China Daily have dedicated Africa editions. Africa hosts 
a number of Chinese cultural centers and 46 Confucius Institutes, which focuses on the 
promotion of the Chinese language and culture. Health care development and medical as-
sistance have been one of the main successful areas of cooperation.

In terms of military cooperation, relations between China and Africa goes back to the 
Cold War period when China backed a number of African liberation movements, while 
post-cold war era witnessed a military relation based on economic interests rather than 
ideology. China has been sending troops to Africa to participate in peacekeeping and 
pledged to increase its support for the peacekeepers in Africa. Apart from peacemaking, 
China provides military training and equipment to a number of African countries. An in-
creasing number of African countries have shifted their source of supply of defense hard-
ware from traditional providers to China. The need to protect China’s increased invest-
ments in Africa have driven China to adopt new diplomatic and military initiatives in 
order to try to resolve unrest in countries like South Sudan and Mali. China’s security as-
sistance to the African Union and national militaries of many African countries is in part 
designed to boost their capacity to counter threats (such as the deadly 2015 terrorist at-
tack on the Radisson Blu hotel in Mali) [Deadly Mali… 2015] to their economic interests 
from conventional and non-conventional armed forces. China’s first ever overseas mili-
tary facility is planned to be hosted in Djibouti, located in the Horn of Africa.

In order to ensure unbreakable amicable relationship and to strengthen alliances in dif-
ferent areas of interest, China and African nations agreed in October 2000 to establish the 
Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Since then Chinese and African part-
ners meet every three years for the summit of FOCAC, or otherwise known as China-
Africa Summit. During the 2015’s summit, which was held in South Africa, Chinese 
President Xi Jinping pledged $60 billion over a three-year deal in loans and assistance to 
the African countries. [China Pledges … 2015]. On the media front, he said that China 
would provide training for 1,000 African media practitioners each year, and would set up 
satellite TV programs in 10,000 African villages. Mr. Xi also pledged to provide funding 
for 200 African scholars and 500 African students to visit China each year. China would 
also provide 2,000 education places and 30,000 government scholarship places for Africa. 
China would establish regional vocational education centers and colleges, train 200,000 
technicians and provide Africans with 40,000 training opportunities in China. He further 
pledged some 200 poverty reduction projects, 30 teams of agricultural experts and a lim-
ited amount of debt relief to some of the poorest African countries.

As part of China-Africa peace and security program, Mr. Xi pledged that China will 
provide $60 million in free assistance to the African Union to build and maintain its army, 
both its regular army and crisis response, as well as support UN peacekeeping in Africa. 
China’s new Africa policy pledged more military cooperation, including technological 
cooperation, joint exercises, personnel training and intelligence sharing. It states that 
China’s goal is to build up African capabilities so that African countries – as well as or-
ganizations like the African Union – can ensure their own stability. However, Xi made it 
clear that through increasing economic and military cooperation, China does not intend 
to colonize Africa. He clearly stated that China strongly believes that Africa belongs to 
the African people and African problems should be handled by the African people. He 
also clarified that China’s latest military efforts are to combat militancy, and not to en-
gage directly in the local African conflicts.

India’s interest in Africa
If China’s role in Africa soon became more than visible, India looks much more 

modest in its efforts. At the same time, Indian strategy, while being also focusing on 
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mutually beneficial cooperation, demonstrated some peculiar attitudes and ways of their 
implementation. India needs Africa for many reasonable factors, namely:

– Recourses dependence
– Security challenges (piracy)
– Blue economics projects in Indian Ocean
– Support on many crucial issues, like India’s membership in NSG (Nuclear Suppliers 

Group), UN Security Council. 
(For the last reason at the Pan-African level, India is making a conscious effort to de-

velop an institutional relationship with the AU).
Speaking about India – Africa relationship, some crucial points should be highlighted. 

During the last 2 decades, India’s economy demonstrates some of the highest growth 
rates in the world economy. Yes, it is still behind China, but the pace of Indian economic 
growth is really very impressive. Traditionally, the rapid rise of economic power and po-
litical position of nations has been attributed to a combination of factors. While Chinese 
scholars advocated the concept of comprehensive national strength, which includes the 
manpower and natural resources, culture and science, economics, military power and 
technology, India has something to add. In particular, Indian policy-makers and scholars 
always stressed the importance of the welfare of the individual, not only the nation in 
common, as well as positive image at the international stage and less aggressive, let’s say, 
engagement with foreign partners. This attitude could be traced in the relationship with 
African partners, we believe.

The recent economic trajectory in India has been spectacular, with every year eco-
nomic growth from 5 to 11 % (at the end of 90-s and beginning of the 21 century). 2016–
2017 demonstrated 7.5 %, which is not bed at all, to compare with many other great 
nations. Maintaining such high rates requires an expansion of foreign economic relations, 
to preserve traditional trade suppliers and finding new ones. In that case Africa got a cru-
cial position for India’s further development and special place in global affairs. India 
needs Africa not less than China does, but it has her own story of relationship with the 
African countries.

1. Africa is a dynamic trade partner, geographically close to India. Given India’s cum-
bersome logistic and bureaucratic costs domestically, it can be cheaper for a firm in 
Mumbai to ship a product to Kenya than to transport it to Kolkata.

2. African and Indian consumers have similar levels of income and, consequently, 
compatible quality requirements. This opens a trade opportunity for Indian firms that 
would fail to meet the higher standards of developed countries.

3. India shares certain cultural and institutional similarities – such as language and in-
stitutions based on a common colonial past, particularly in East Africa – which facilitates 
investment in areas where other foreign investors would be dissuaded.

India maintained not only bilateral relationship with African countries, but also diffe-
rent organizations of the Black continent. Since the beginning of the 21 century India ex-
tremely developed economic collaboration with Africa, by 2003 Indian investment turned 
over 1 bln $. In 2004, India presented a draft Vision Document to the African Union, also, 
this year New Delhi initiated Program “Focus Africa” for the years 2004–2007, specially 
dedicated to the energy sector projects in different countries (Nigeria, Sudan, Kenya, 
Libya, Ethiopia). It is more than required, as Indian traditional import is the oil from 
Africa. Oil India’s policy is focused on creating long-term reserves of energy raw mate-
rials and increasing the re-export of oil, especially oil products. Africa will continue to be 
a partner of special priority in this context [Beri 2008, 83]. 

On counterpart, the transformation of Indian economy since the last decade of 20 cen-
tury and Indian successful IT story are very attractive for African countries. In 2004 Indian 
President A.P.J. Abdul Kalam presented a special program of support for all 53 African 
countries – members of African Union in the sphere of Informational technology. Due to 
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this initiative a Pan-African internet network has been provided. In 2007 the first India-
Africa agricultural forum has been organized to promote collaboration in agriculture, 
food security and trade. Also, India has allocated 10 slots in the year 2006–2007 for the 
Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) program to the AU Commission 
Personnel [Singh 2007, 501].

So, India’s role in Africa is growing: the trade turnover of India with the countries of 
the African continent has increased since 2013 by almost three times, and reached 
70 bln $ in 2016, the target is to make at least 100 bln $ in a few years. The absolute 
numbers are relatively low and much less than that of India trade with developing coun-
tries in Asia. India has signed more than 70 agreements on cooperation with countries of 
the African continent in recent years, in such areas as agriculture, food and energy secu-
rity, health, IT, infrastructure, education, development of small and medium-sized busi-
nesses. India increased its lending to a number of African countries, their share reaching 
57.9 % of total credit lines provided by country to developing nations in different regions 
of the world. This kind of foreign economic relations generated by India with the coun-
tries of the African continent can be considered as a “soft power”. 

The economics and trade should be provided by special strategy, taking into conside-
ration this normative practice, the previous Indian government provided some initiatives. 
India actively participated in the NAASP: The Asian African cooperation has entered a 
new chapter as during the Asia-Africa Summit on 22–23 April 2005 in Jakarta, on the 
50th Anniversary of the original conference, leaders from Asian and African countries de-
clared the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) as a blue print to bolster 
the Asian African cooperation in the future. As a venture to build a bridge between Asian 
and African, NAASP focusing its cooperation on the three broad pillars of partnership 
namely political solidarity, economic cooperation and socio-cultural collaboration. 

India was quite successful in bringing this new possibility into its wider appearance in 
Africa. The Government of M. M. Singh started a long-term cooperation in the sphere of 
IT and communications, by providing a wide variety of cheap services, operated by 
Indian companies. Also, Indian ITEC (economic and technical cooperation) program has 
been proposed for the education and skill-training and African people from all over the 
continent enjoyed this possibility.

In 2008 1-st India-Africa Forum announced a Plan of Joint Actions for the 21st cen-
tury and Delhi Declaration was adopted to give more possibilities for the collaboration 
in wide spectrum. So, thus a background of business and people-to-people contacts has 
been created. 

India-Africa relations entered a new era of partnership under new BJP government 
of N. Modi. After the parliament election in May 2014, Indian new Prime-minister 
Narendra Modi presented a modern interpretation of traditional Indian foreign policy 
strategy, with focusing diplomatic activity of the government of wide and strong eco-
nomic relations with world’s most dynamically developing regions. As his main objective 
was announced as “to create an active network of economic diplomacy”, Africa became a 
front-stage of his Foreign Policy, as African countries demonstrate a stable growth, while 
global economy has a trend to decline. That is a good reason for Indian “afro-optimism”, 
together with historical ties and soft-power actions.

The 2015 India-Africa Forum summit, held in New Delhi, for the first time gathered 
the leaders of all African countries (two previous summits were held in 2008 and 2011). 
This event marked a real engagement with African countries, up to “strategic partner-
ship” with Black continent. At the Forum N. Modi announced unprecedented initiative – 
to provide 10 billion USD credit lines for African nations, mostly – for infrastructure 
projects [India-Africa Forum… 2015].

The main initiatives of this IAF summit:
1. 10 bln$ credit lines for African countries in nearest 5 years.
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2. The decision to set up Joint Development Foundation with 200 mln$ to ensure fur-
ther collaboration.

3. The Health Care Foundation with 10 mln $ capital.
4. The creation of short-term educational institutes’ network throughout Africa.
5. The Internet-projects, which already unites 48 African countries, has to be widen to 

provide more effective distance health care and education
6. Programme for African cities infrastructure development (PIDA) will be financed 

actively by Indian side.
7. Blue economics management.
8. Wide cooperation on global issues, such as UN reforming process, struggle against 

terrorism and piracy, cyber-security, climate changes and stable development.
In common, the target has been announced to cement a partnership between two dy-

namic regions, that together account for a third of the world population. 
In 2016 India’s senior management has become even more focusing on African direc-

tion, to its traditional diplomacy. To some extent, this policy was facilitated by the pre-
sence, mostly in sub-Saharan Africa, of a large Indian diaspora, according to various 
estimations, from a half to three million people. What matters – is not only quantitative 
indicators, but also the position of the Diaspora in the economic and business ties to help 
the Indian capital to compete with the growing Chinese economic and political influence 
in the region. N. Modi did special attention to the support and strengthening ties with the 
Indian diaspora everywhere, it became an important focus of its foreign economic policy 
in Africa in particular.

The fact is that Indian government’s financial resources are not as large as China’s. 
It is Indian private investors who tend to be leading and financing the country’s activities 
in Africa. That is one more reason to understand – why Indian diaspora in Africa matters. 
However, the Indian government is supporting firms and providing the institutional and 
diplomatic framework of the relationship.

Interest in cooperation with African countries has risen due to the economic recovery 
in some countries of the continent. The African Development Bank has estimated the rate 
of economic growth in Africa by 3.6 % with a view to increase to 4.5 % in 2017. The 
trend is well-estimated by India: 2016 could be described as African year in foreign 
policy of the state: Indian leaders – President, vice-President and Prime-Minister visi-
ted 9 African countries – to confirm the interest of India in further active participation in 
Africa-s development. 

In the first half of 2016 the President of India Pranab Mukherjee visited Ghana, Côte 
d’Ivoire and Namibia, in June, the Vice-President Hamid Ansari also conducted state 
visits to Morocco and Tunisia – to restrict the ties with Arabian countries. From 7 to 
11 July 2016 on a State visit N. Modi in four African countries – Mozambique, Tanzania, 
South Africa and Kenya. As a result, 24 new agreements and action plans have been 
signed in different spheres. The meetings with the leaders of these countries produced 
different extensive communiqué confirming the mutual desire to strengthen ties and de-
velop new contacts, in many spheres, including construction and infrastructure, IT and 
telecommunications, investment, agriculture, defense, health care, culture, education, 
sport and visa-liberalization. India’s initiative on cooperation in the framework of the 
project “Development of Africa across the Indian technology and innovation”, de-
signed to contribute to the modernization of their economies got a full support.

India ranked first in the world in terms of growth in oil consumption, which reached 
almost 4 million barrels per day. Oil and oil products took second place (11.7 %) in ex-
port from African countries after such traditional goods as precious metals and products 
made of them (14.7 % of total exports). Expected, according to IMF estimates, the in-
crease in world oil demand in 2017 forced India to take measures for uninterrupted re-
ceipt of this energy resource. One of its main suppliers is Nigeria, which occupies the 
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10th place in the top ten countries that are leaders in the Indian imports. Actually, 20 % of 
India’s crude oil needs are met by Nigeria. This country, alone with South Africa, Angola, 
Morocco, supplies 89 % of all African exports to India [Ravi Shankar 2013, 65]. Its struc-
ture is still poorly differentiated, but provides a surplus of the African side. 

African tour N. Modi began with a visit to Mozambique, the first official visit since 
1982. In this country, the state oil company of India owns 30 % stake in one of the largest 
local oil fields. Indian business is also represented in the production of steel, coal indus-
try, the pharmaceutical industry. As per the size of foreign investments in the economy of 
Mozambique, India ranks eighth. The results of the visit are the expansion of economic 
contacts, an agreement on avoidance of double taxation and visa facilitation. By the end 
of the year 2016 100 thousand tons of beans will be imported and an agreement on dou-
bling their importation by 2020 is already signed. India is in dire need in beans supply, 
because of the huge number of vegetarians. Also, the importation of this traditional food 
component is necessary to prevent a further rise in prices. 

The visit to Tanzania was marked by N. Modi meeting with local peasant activists en-
rolled in programs funded by India. The dialog touched India – Tanzania cooperation in 
the agricultural sector, the use of natural (water) resources, the training of local person-
nel, promoting small businesses. A Joint Action Plan has been signed to develop small in-
dustries in Tanzania.

In Kenya Indian PM opened Kenya – India Business Forum in Nairobi, where he an-
nounced 15 mln $ credits to IDB Capital Ltd and another 29.95 mln for Textile plant re-
construction. Also, the visit of N. Modi to Kenya paid more attention to bilateral 
cooperation in the defense industry. During the meeting with President Uhuru Kenuatu 
N. Modi said, that his country will provide the armed forces of Kenya’s by 30 field am-
bulances, the proposal has been accepted with gratitude. Also, it was agreed to launch a 
military staff’s exchange. In the sphere of humanitarian relationship a grant of one mil-
lion dollars should be a good example: it was given to the library named after Mahatma 
Gandhi at the University of Nairobi. The meeting of N. Modi with Indian diaspora be-
came a remarkable event, where Indian leader delivered an emotional speech about 
shared vision of the global co-existence: “With the trust to Vasudhaiv Kutumbakam” (an-
cient Indian concept “One world – one family”).

The visit of N. Modi to South Africa, the most developed country of the African conti-
nent, was of particular importance. India consistently maintained close economic and po-
litical contacts with the South Africa since the beginning of the twentieth century. What 
is more, the two enjoy a unique relationship as India always linked her own struggle for 
freedom and independence with the cause of the oppressed majority of South Africa. 
Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, once took up this cause as a mission, for 
21 years he fought against an oppressive regime in Africa, and then brought the same 
civil disobedience struggle to bring independence for his own Motherland. Nelson 
Mandela, his famous follower, wrote: “India gave us Mohandas Gandhi, South Africa re-
turned him to India as Mahatma Gandhi”.

By now, the mutual trade turnover exceeded 9.5 billion USD, with a positive balance 
in favor of South Africa. In its largest economies are active Indian companies – Tata and 
Mahindra in the automotive industry, Ranbaxy in pharmacy, domestic trade, the tourism 
industry, the hotel industry are small and medium Indian firms. India needs SA’s dia-
monds, gold and reliable defense supplies Justas that much as South Africa needs India’s 
teachers, administrators, managers, IT specialists and communication staff. In political 
affairs, both India and South Africa share an abiding commitment to democracy and 
South-South cooperation, WTO issues on developing countries, priorities and are mem-
bers of NAM and Commonwealth. South Africa is largely supportive of India’s quest for 
permanent membership of the UN SC. India is strongly supportive of the objectives of 
NEPAD – New Partnership for Africa’s Development [India. Perspectives 2016].



Sino-Indian Competition in Africa

The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          13

Not to forget that India and South Africa – the BRICS members, together with China, 
but in addition, the two countries in 2003 united in Trilateral Forum with Brazil (IBSA – 
India, Brazil, South Africa). This structure is already considered as one of the most suc-
cessful club of the recent decades. IBSA, as well as the BRICS, is interested in coopera-
tion for the implementation of major joint projects that stimulate growth. Apart of this, 
the struggle for more just and equitable world order is always here, as India and South 
Africa, two major regional powers are actively working towards higher representation in 
global affairs.

Against this background, the visit N. Modi has found a particularly high economic and 
political weight. His African tour was intended primarily to strengthen economic ties 
with the countries of the continent, which are important markets and suppliers of raw ma-
terials. In common, 2016 visits demonstrated a strong intention to implement solutions of 
III India –Africa Forum and promote mutually beneficial cooperation, which seems to get 
all the features of real strategic partnership, based on civilizational ties, shared values and 
commitment to implement more justice international order. The major outcomes can be 
estimated in such areas:

One more important factor is: the 2 sides strategic partnership is complemented by 
people-to people contacts and old traditions based on common Britain colonial period 
and struggle for independence. Because of these factors and due to more soft behavior of 
Indian businessmen, they share more friendly and warm relations. In common, Indians 
have much more positive image than Chinese among the African nations. As was men-
tioned by eminent Indian diplomat Navdeep Suri, “On account of its close association 
with the decolonization and anti-apartheid movements in several countries and the con-
tribution of the Indian diaspora in some others, India enjoys enormous good-will in 
Africa at the political and popular level” [Suri 2007, 513].

African countries have traditionally exported to developed countries and more recent-
ly to China. With the increasing importance of India as a trading partner, African coun-
tries can reduce their reliance on a limited number of importers and diversify their trade. 
Although Africa mostly exports raw materials to India (oil from Nigeria and diamonds 
from South Africa are among the top imports), a more active engagement with India 
could boost other sectors. This would further help diversify the continent’s trade.

Through greater ties with India, African firms will have access to a gigantic market 
whose consumers have similar level of income. Again, this is a chance to specialize in 
products with similar quality standards.

Africa can also benefit from the large pool of skills India offers: engineers, managers 
and other professionals are available at a short travel distance to provide essential services 
and help build Africa’s professional capacity. Experience with similar challenges (such as 
poor infrastructure), which require the ability to operate with scarce resources, can facili-
tate the exchange.

But while greater integration between India and the African continent presents a lot of 
beneficial opportunities, it won’t be without challenges. 

One of them is well-known: Africa enjoys strong economic relationships with tradi-
tional partners like the US, the EU and, definitely, China, which is quickly becoming one 
of the region’s main investors and Africa’s largest trade partner.

Still, India has some privileges and already demonstrated the ability to use them ac-
tively. For example, while Chinese investors have focused on manufacturing and extrac-
tive industries, Indian investors have branched into domestic services. Being in close 
time zones, fluent in English and having similar legal systems are all advantages in the 
provision of business, legal and telecommunications services. This allows Indian services 
providers to expand and diversify both destinations and type of services.

It’s tempting to try and compare Indian investment and Chinese investment in Africa, 
as if one is ‘better’ than the other. In reality, Africa needs capital – whether it comes from 
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China or India. We should be thinking about how investors can coordinate better, whe-
rever they are from, not treating them as mutually exclusive.

In fact, Chinese and Indian investments should join forces. So far, Chinese invest-
ments have struggled to link with African domestic markets. Indian investments can pro-
vide the missing link by investing in those sectors – services, for example – required by 
the Chinese firms to operate. Trilateral cooperation (China-India-Africa) can maximize 
the benefits of the individual investments.

Another challenge will be making the necessary policy changes for stronger trading re-
lationships. For example, ensuring the free temporary movement of people in the provi-
sion of services would allow skilled Indian professionals to transfer their skills into 
African production processes. And the widest duty free access possible to the Indian mar-
ket will be essential for African exporters, but also key for Indian firms to be competitive.

So, the India-Africa relationship is growing stronger and governments are signaling 
their intention to institutionalise this further. But to deliver real benefits for people in two 
huge world’s regions, they need to put the right policies in place to back up their good in-
tentions. The full potential of India – Africa collaboration has not yet been tapped, but 
there is every reason for optimism.

To conclude, we have to notice, that in today world a rule is: politics follows business. 
Both China and India provide clear understanding of this trend, in particular, by dealing 
with Africa. For closer engagement in regional and global political issues, they have to 
create an active network of economic diplomacy, and they do that. Both countries already 
established a background and have good chances to continue on this right direction, and 
their competition may only speed up the collaboration with Africa.

Criticisms against China
There are widespread accusations that China is a neo-colonial power in Africa, and 

that Sino-African cooperation has given rise to human rights abuses. Other criticisms are 
economic in nature. There are accusations that African workers face ill-treatment and 
poor pay by Chinese companies and that the influx of Chinese workers take away local 
jobs. The criticisms go further in alleging that African markets are harmed by low-cost 
Chinese-made products, which put great competitive pressure on local industries and 
businesses. Some argue that China’s involvement in Africa currently benefits primarily 
the African elites, and not the middle class and the poor.

Criticisms of China’s policies in Africa also abound within African scholars. William 
Gumede, prominent South African economist and political scientist, Associate Professor, 
Public and Development Management, School of Governance (WSG), University of the 
Witwatersrand, Johannesburg, the author of “Restless Nation: Making Sense of Troubled 
Times” and former economic advisor to the Development Bank of Southern Africa 
(DBSA) argues that China’s preference goes to strong and autocratic African States, such 
as Sudan, Angola and Zimbabwe, which are perceived as being stable, where the contacts 
are not constantly changing. Beijing’s representatives in Africa use the same method eve-
rywhere, whether it be in the Democratic Republic of Congo (DRC), Zimbabwe or 
Angola: they identify the key people, in general the President of the Republic and 
Secretary General of the party in power, in order to try to buy them off [Gumede 2017]. 
He further asserts that construction contracts are negotiated by China in exchange for 
mining concessions in Africa, as in Zambia or Zimbabwe, or loans are allocated in ex-
change for a share of domestic oil production, as in Angola. Stadiums or large theatres 
are erected to please Heads of State and satisfy populist inclinations, with no vision of 
the actual long-term needs. Finally, he claimed that land purchases to feed China, without 
any consideration for the food security of the inhabitants of the countries in question, 
such as Ethiopia or Madagascar in particular, are another signal of the re-colonization of 
the African continent. 
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However, regardless of these aforementioned criticisms, majority of Chinese and 
Africans share the view that these accusations are part of a larger propaganda originating 
from Western corners in order to undermine China’s cooperation with Africa. Majority of 
Africans are of the notion that African culture has already been plagued by centuries of 
Western domination, imperial, economic and social structures. They view the Chinese 
model of development as a preferable option of development which respects the sove-
reignty of African countries and shares understanding of the plight and needs of the 
African people. 

Conclusion
During a media briefing, when asked about China’s reaction to the 2015 India-Africa 

Forum Summit, Chinese Foreign Ministry spokesman Lu Kang said that China welcomed 
the idea of India holding the summit and dismissed reports of Sino-Indian rivalry over at-
tempts to gain influence in Africa. According to him, China and India have sound rela-
tionship because they share common interests. He also noted that, “We have sound 
coordination mechanism. In Africa, We welcome the commitment of the international 
community including India to enhancing cooperation with Africa and supporting Africa 
in realizing enduring peace and independent and sustainable development” [Foreign 
Ministry Spokesperson… 2015]. 

Historical events like the Cold War have shown that political conflict is likely to come 
about when two rising powers are competing for regional influence. While China is more 
industrialized than India, the potential for India to threaten China’s regional economic 
dominance is already being displayed in Africa. Africa’s reliance on both countries for 
economic and humanitarian assistance is crucial for its own future development, and it is 
likely that the escalation of political tension will negatively affect the region. Africa is in 
a good position to increase its own regional influence by balancing the relationship and 
encouraging diplomatic cooperation. Recent evidence of cooperation between China and 
India in regions like Sudan has reinforced the economic benefits that can be obtained 
from mutual cooperation. It is vital for African leaders to be assertive when dealing with 
China and India, so that both countries are held accountable to ensure that Africa’s long 
term interests are achieved and maintained.
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Китайсько-індійське суперництво в Африці
О. А. Борділовська, В. Угву

Розвиток африканських держав і в цілому майбутнє Африканського континенту в екс-
пертному середовищі вже давно обговорюються в контексті зовнішньої допомоги, ефектив-
ного використання іноземних інвестицій та різноманітних двосторонніх проектів. Протягом 
останнього десятиріччя йдеться не стільки про допомогу Заходу, скільки про активізацію 
двох провідних азійських акторів – Індії і Китаю, без яких африканських розвиток вже не-
можливо уявити. Якщо роль КНР в африканських справах досить скоро стає очевидною, то 
Індія, хоч і має давні партнерські відносини з країнами континенту, видається поки що на-
багато скромнішою. З другого боку, вона пропонує власну, відмінну від китайської страте-
гію, тож автори статті намагаються дослідити можливий результат індійсько-китайської 
конкуренції в Африці.

Ключові слова: Африка, розвиток, китайські інвестиції, ресурси, індійські технологічні 
проекти, індійсько-китайське суперництво

Китайско-индийское соперничество в Африке
Е. А. Бордиловская, В. Угву

Развитие африканских стран и в целом будущее Африканского континента в экспертной 
среде уже давно обсуждается в контексте помощи извне и правильного использования 
иностранных инвестиций и различных двусторонних проектов. В последнее десятилетие 
речь идет не столько о присутствии Запада, сколько об активизации двух главных азиатских 
акторов – Индии и Китая, без участия которых африканское развитие уже просто невоз-
можно представить. Если роль КНР в африканских делах весьма скоро стала очевидной, то 
Индия, несмотря на давние партнерские связи со многими странами континента, выглядит 
пока гораздо скромнее. С другой стороны, индийская стратегия имеет ряд своих особеннос-
тей, и авторы статьи предлагают рассмотреть преимущества каждой из сторон и возможные 
исходы китайско-индийской конкуренции в Африке. 

Ключевые слова: Африка, развитие, китайские инвестиции, ресурсы, индийские техно-
логические проекты, индийско-китайское соперничество
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A problem on participation of the Alans, named by the Turks as Ases, in origin of the northern 
part of Crimean Tatars, the Nogaiys, is not decided.  Therefore the origin of the ethnic geographi-
cal name in Northern Crimea is of special interest: Kuchuk-As, Biyuk-As, Temesh-Ass, Tabuldy-
Ass, Terekly-Ass, Ass-Garakchy, As-Naiman. In the early 19th century these double names were 
absent on the maps because its were formed later as the result of confluence of two settlements 
where one was named as “As”. In 1253 Guillaume de Rubrouck met the Alans near the Perekop. 
They were called as the “Ases”. However time later the Alans of Northern Crimea never be men-
tioned in writing sources. So, we can speak about the migration of Alans-Ases here not in the 
Mongol period but later. Maybe, the Nogays were connected with this event because they ap-
peared here yet in the second half of 15th century. Maybe, the Nogays and Alans could migrate to 
Crimea together. Therefore the information by Giosafat Barbaro is of special interest. In the mid-
dle of 15th century he wrote that the Alans lived not only in South Western Crimea near the Goths 
but also their lands extend to Moncastro fortress in the North Western Black Sea region. So, the 
Alans lived in the Low Dnepr basin as well. According to the data of archeological excavations, 
exactly there the large Golden Horde settlement – Mamay-Surka – consisted till the middle of 
15th century. The archeologists and paleoanthropologists thought there were many migrants from 
the North Caucasian Alania. However the reasons of decline of this city is unknown. Already in 
1517 Maciej of Miechów wrote that the North Black Sea Alans were outcast by enemies from 
home to other places. Thus, two unsolved history problems can have one explanation: in 1450–
1517 the Nogay rulers could replace the Alans by force from the Low Dnepr basin to Northern 
Crimea. As a result  a new border from subdued people was created.

Keywords: Alans, Ases, Northern Crimea, geographical names, Giosafat Barbaro, Maciej of 
Miechów, Low Dnepr basin, Mamay-Surka, Nogays 

О. Б. Бубенок
Аси нА півночі Криму1

В етнічній історії кримських татар ще багато білих плям. Так, не до кінця з’ясо-
ваною є проблема участі аланів, яких тюрки називали асами, в етногенезі північної 
частини кримських татар – ногайців. З огляду на це великий інтерес становить по-
ходження відетнонімічних топонімів на півночі Криму: поселення Кучук-Ас, Біюк-
Ас, Темеш-Асс, Табулди-Асс та Терекли-Асс біля Євпаторії; Асс-Джаракчи та 
Асс-Найман біля Джанкоя [Кулаковский 1899, 65; Маркевич 1928, 28; Кримська об-
ласть 1974, 66]. До цього варто додати також ойконім Асс-Джаркин [Бушаков 1992, 
16]. Необхідно зазначити, що автор цієї статті торкнувся цього питання понад 10 ро-
ків тому у своїй монографії “Алани-аси в Золотій Орді (XIII–XV ст.)” [Бубенок 
2004, 189, 195–196], але нові дані дають змогу трохи інакше розглянути час та об-
ставини виникнення цих топонімів. 

Насамперед необхідно відзначити, що всі перераховані топоніми мають тюрк-
ське походження і містять у собі тюркське позначення для аланыв – Ас [Радлов 
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1893, 389, 535]. Цілком можливо, що в Криму алани-аси проживали окремими гру-
пами в оточенні тюркомовного населення і тому їхні сусіди – кримські татари, даю-
чи назви поселенням Ас, Біюк-Асс, Кучук-Асс’ намагалися в такий спосіб виділити 
групи аланів-асів з іншого населення Кримського півострова. Що ж стосується по-
ходження інших топонімів, то доречно навести припущення В. А. Бушакова, відпо-
відно до якого ці “подвійні етноойконіми можуть походити від парних етнонімів, у 
яких назва роду, як правило, передує назві племені”. До числа цих назв, якщо до-
тримуватись логіки дослідника, варто віднести етнотопоніми: Темеш-Асс, Терекли-
Асс, Табулди-Асс. Однак В. А. Бушаков припускав, що “порядок, можливо, може 
бути і зворотним”. Тому могли з’явитися топоніми: Асс-Джаракчи, Асс-Джаркин 
та Асс-Найман [Бушаков 1992, 16]. Існування подібних етнотопонімів, на думку 
В. А. Бушакова, являє собою наслідок перебування в Криму аланських родів, які 
увійшли до складу татарських і ногайських родоплемінних об’єднань Криму в золо-
тоординський період [Бушаков 1992, 16, 19].

Аналогічні пояснення виникнення цих топонімів В. А. Бушаков запропонувував 
і у своїй монографії “Лексичний склад історичної топонімії Криму”, що вийшла з 
друку у 2003 році [Бушаков 2003]. Насамперед він звернув увагу на поширення на 
півночі півострова топонімів, що містять у собі етнонім ас. Так, щодо цієї етнічної 
назви він зазначив: “As... етн.:  аси (алани) увійшли до складу різних тюркських на-
родів, а також монголів: рід ас у ногайців, башкирів та узбеків, асут у монголів – 
с. Асс, Біюк- та Кучук-Асс, Асс-Джаракчи, Асс-Джаркин, Ас-Юрту, Табулди-Асс, 
Темеш-Асс, Терекли-Асс” [Бушаков 2003, 81]. І якщо семантика назв Біюк-Асс, 
Кучук-Асс цілком зрозуміла – “Великий Ас” та “Малий Ас”, то походження решти 
потребує пояснення. Наприклад, ось як В. А. Бушаков пояснював походження топо-
німа Асс-Джаракчи: “Caraqçi антр., пор. ім’я чол. алт. Ďaraqçi, Doriqçi, ім’я Джо-
рикчи родоначальника казахських племен албан, суан та дулат ˂...˃ – с. Джаракчи, 
Асс-Джаракчи” [Бушаков 2003, 81]. Щодо походження топоніма Асс-Джаркин до-
слідник зазначив: “Carqin антр., yarqin н, carqin кирг. світлий, осяйний, променис-
тий; світло, блиск – с. Асс-Джаркин” [Бушаков 2003, 81].

Не менш цікаві пояснення походження інших назв. Так, щодо походження назви 
поселення Табулди-Асс В. А. Бушаков зазначив: “Tabuldi антр. (н tabul-, дт tapul- 
бути знайденим; перебувати, від н tab-, кт, дт tap- ˂...˃ знаходити, див. -di) – с. Та-
булди, Табулди-Асс” [Бушаков 2003, 146]. Що стосується семантики першої частини 
топоніма Темеш-Асс, то дослідник вказав: “Temeş ˂...˃ – с. Темеш (гри ойк), Темеш-
Асс, Темеш-Елі, пор.: роди темеш у казахів” [Бушаков 2003, 150]. У першій же час-
тині ойконіма Терекли-Асс В. А. Бушаков бачив тюркський термін terekli, що має 
означати “дерево” або “дерев’яний” [Бушаков 2003, 150].

Але чи до кінця нас можуть задовольнити запропоновані етимології? 
Дуже примітно, що значна частина поселень, що містили у своїй назві етнонім 

Ас, були розташовані в степовій північно-західній частині Кримського півострова, 
а також безпосередньо поруч із Перекопом (мал. 1). У зв’язку з цим виникає пи-
тання: чи не могли кримські хани спеціально оселити аланів-асів, утім як і інших 
інородців, на північних кордонах ханства для несення військової прикордонної 
служби? 

Досить цікаво, що селище біля Перекопу, яке нині має назву Дністрівка, на по-
чатку XX ст. мало подвійну назву – Асс-Найман [Кримська область 1974, 66], а ще 
на початку XIX ст., за даними карти Генерального штабу, складеної Мухіним, на 
його місці існували два поселення, що мали назви Ас і Найман. Це може свідчити 
про злиття цих двох поселень в одне вже протягом сторіччя. Згодом аналогічна си-
туація була відзначена В. А. Бушаковим з виникненням назв інших населених 
пунктів у степовій частині Криму (мал. 1): Асс-Джаракчи, Таблди-Асс, Темеш-Асс, 
Терекли-Асс. 
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У зв’язку з цим інтерес становить час виникнення цих степових поселень. Про 
аланів-асів на цій території писав ще в середині ХІІІ ст. Гійом Рубрук. Відомо, що 
ще у травні 1253 р. він вирушив на кораблі з Константинополя до Криму. Незаба-
ром досяг першого населеного пункту татар – м. Солдаї (Судака). Однак міська вла-
да Солдаї на той час була відсутня – вони відрядилися до хана Батия для сплати 
данини. Тоді Гійом Рубрук, керуючись порадами константинопольських купців, ви-
рішив на волових запряжках вирушити в дорогу сам. 1 червня Г. Рубрук зі своїми 
супутниками вирушив через гори і степи Криму з наміром досягти Перекопу. Неза-
баром на шляху їм зустрівся Скатай, місцевий володар татар, з яким були “христиа-
не, Русские, Греки и Аланы, которые хотят хранить свой закон” [Рубрук 1957, 105].

Далі Гійом Рубрук повідомляє, що вже в степах Криму через кілька днів “напе-
редодні П’ятдесятниці” (7 червня), тобто вже біля Перекопу, до них прийшли “не-
кие Аланы, которые именуются там Аас, христиане по греческому обряду, имеющие 
греческие письмена и греческих священников”. За висловом Гійома Рубрука, були 
“они не схизматики, подобно Грекам, но чтут всякого христианина без различия 
лиц”. Наскільки згадані алани мали далеке уявлення про християнство, свідчить те, 
що вони принесли Гійому Рубруку та його супутникам під час посту м’ясо. Це дало 
змогу мандрівнику зробити висновок: “Они не знали времени поста и не могли со-
блюдать его, даже если бы знали”. З огляду на це Гійом Рубрук вважав, що ці алани 
“не знали ничего, имеющего к христианскому обряду, за исключением только име-
ни Христова” [Рубрук 1957, 106].

У зв’язку з повідомленням Гійома Рубрука про аланів степів Криму, “которые 
именуются там Аас”, є сенс підтримати припущення О. І. Айбабіна, відповідно до 
якого в Криму ці “аси з’явилися разом з татаро-монголами” [Айбабин 1999, 147]. 
Тому доречно нагадати думку В. О. Кузнецова про існування в домонгольський час 
двох великих етнополітичних об’єднань аланів на Північному Кавказі, де західне 
називалося аси [Кузнецов 1962, 131]. Це підтверджує повідомлення автора XV ст. 
Йосафата Барбаро, що “название Алания произошло от племен, именуемых алана-
ми, которые на их собственном языке называются Ас ˂…˃ и были изгнаны и разо-
рены татарами”. Він мав на увазі аланів Північного Кавказу [Барбаро 1971, 138]. 
Додамо, що аланів поблизу Солдаї (Судака) Гійом Рубрук просто назвав “Алани” 
[Рубрук 1957, 105]. 

Проте після того ніяких згадок про асів на півночі Криму в письмових джерелах 
немає. Отже, є більше підстав говорити про значне переселення сюди аланів-асів не 
в монгольський період, а в більш пізній час.

Тому великий інтерес може становити інформація італійця Йосафата Барбаро. 
Відомо, що в 1436 році він залишає Венецію і в торговельних справах вирушає в 
Тану (нинішній Азов), венеціанську колонію в гирлі Дону, на березі Азовського 
моря, і перебував там упродовж 16 років, до 1452 року. У 1482 році, наприкінці 
життя, Йосафата Барбаро було призначено керівником області Полезіне з містом 
Ровіго, і він обіймав цю посаду до 1485 року. Він був радником і другом дожа Агос-
тіно Барбаріго, за наполяганням якого наприкінці 1480-х років написав 2 книги своїх 
“Подорожей” – про мандрівку в Тану і в Персію. В основу першої книги було по-
кладено його враження про час перебування в Тані з 1436-го по 1452 рік. Важливе 
значення мають його спогади про аланів.

Так, Барбаро повідомляє: «Далее за Каффой [Феодосией. – О. Б.], по изгибу бе-
рега на Великом море, находится Готия, за ней Алания, которая тянется по “остро-
ву” в направлении к Монкастро [Белгороду-Днестровскому. – О. Б.]» [Барбаро 1971, 
157]. У цьому випадку вислів “Alania, la qual va per la insula verso Monkastro” можна 
пояснити по-різному, тому що існує невизначеність цієї локалізації. Є. Ч. Скржин-
ська та В. О. Кузнецов вважали, що тут мова йде тільки про Крим і фортеця Монка-
стро в нижній течії Дністра згадана лише для конкретності – з метою підкреслити 
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довжину Аланії на захід від Газарії (Хозарії), тобто в цьому випадку вони локалі-
зують аланів лише в Південно-Західному Криму [Барбаро 1971, 180, ком. 127; 
Кузнецов 1984, 83]. Ф. Брун та Ю. А. Кулаковський, навпаки, широко трактували 
повідомлення Йосафата Барбаро і бачили аланське населення не тільки в Криму, 
а й у степовому межиріччі Дніпра і Дністра [Брун 1880, 356; Кулаковский 1899, 69]. 
Йосафат Барбаро про локалізацію Аланії також повідомляє: “Страна лежит на го-
рах, на побережьях, на равнинах; там есть множество курганов, насыпанных рука-
ми человека; они возведены как знаки погребений” [Барбаро 1971, 138]. Виходить, 
що алани були широко розселені у причорноморських степах і жили в Нижній Над-
дніпрянщині.

Проте вже в 1517 р. Матвій Меховський у своєму “Трактаті про дві Сарматії” пи-
сав про північнопричорноморських аланів у минулому часі: “Аланы – это народ, 
живший в Алании, области Сарматии Европейской, у реки Танаиса и по соседству с 
ней. Страна их равнина без гор, с небольшими возвышенностями и холмами. В ней 
нет поселенцев и жителей, так как они были выгнаны и рассеяны по чужим облас-
тям при нашествии врагов, и там погибли или были истреблены. Поля Алании ле-
жат широким простором. Это пустыня, в которой нет владельцев – ни аланов, ни 
пришлых”2 [Матвей Меховский 1936, 72, 152].

Можливо, що сліди перебування пізніших аланів збереглися в топонімах і гідро-
німах степової частини Північного Причорномор’я. У зв’язку з цим особливий ін-
терес становить Нижня Наддніпрянщина. У цій місцевості, неподалік від острова 
Хортиці, були зафіксовані ліва притока Дніпра і переправа Кічкас (мал. 1). Уперше 
назва Кічкас згадується в XVI ст. Про цю переправу мова йде в записках послан-
ця німецького імператора Рудольфа II – Еріха Ласоти і литовського письменника 
Михалона Литвина [Яворницький 1989, 116]. О. Н. Трубачов, посилаючись на 
М. Р. Фасмера, схильний був пов’язувати це найменування з тюркським словоспо-
лученням kучук-ас – “малий яс, осетин” [Трубачев 1968, 218]. Підтвердженням цьо-
го може бути зібрання документів XVII ст., де ця переправа названа Кучкас. Так, у 
1672 р. Запорожці, зокрема, писали в Москву: “Татари перелазять Дніпро понижче 
Кодака в урочищі Кучкасі” [Акты, относящиеся к истории… 1879, 15; 1885, 92, 123, 
202]. Однак у “Літописі Самовидця” Кічкас згадано як Кичет [Летопись Самовид-
ца 1878, 168]. У зв’язку з цим слід зазначити, що в кипчацьких мовах слово кічі 
означає переправу, брід [Радлов 1899, 1413; Русско-татарский словарь 1984, 47, 
397]. Можливо, запорожці могли запозичити від місцевих татар-ногайців два термі-
ни для позначення однієї і тієї ж переправи.

З перебуванням аланів у регіоні В. А. Бушаков також пов’язує назву річки Сав-
ранка (Саврань), що протікає у правобережній степовій Україні і є правим прито-
ком Південного Бугу (мал. 1) [Словник гідронімів… 1979, 482]. Дослідник бачить у 
першій частині гідроніма осетинський термін sau – “чорний” [Осетинско-русский 
словарь 1970, 366], а другу частину назви він пов’язує з осетинським терміном 
ran – “місце” [Осетинско-русский словарь 1970, 349; Абаев 1973, 349–350]. Саме це 
дає можливість розглядати назву річки Саврань як похідний термін від осетинсько-
го словосполучення Sau-ran – “Чорне місце”. На думку В. А. Бушакова, аналогічну 
назву річки – Сауран зафіксовано на території Балкарії, де в часи Середньовіччя іс-
нував значний масив іраномовного аланського населення. Дж. Н. Коков і С. О. Шах-
мурзаєв назву Сауран також перекладають з осетинської як “Чорне (темне) місце” 
[Коков, Шахмурзаев 1970, 111]. Отже, назви річок Сауран на Північному Кавказі і 
Саврань у степовій Правобережній Україні мають одне походження.

Про перебування аланів у степовій Наддніпрянщині можуть свідчити християн-
ські могильники золотоординського часу поблизу Каїр, Благовіщенки і Кам’янки, 
які припинили своє існування наприкінці XIV ст., тобто під час походів Тимура. За 
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спостереженнями антропологів, тут були поховані переважно вихідці як зі степів 
Східної Європи, так і з північнокавказької Аланії. Але найбільшим із таких мо-
гильників є Мамай-Сурка. Могильник Мамай-Сурка розташований на лівому бе-
резі Каховського водосховища (мал. 1). Поруч із могильником Мамай-Сурка 
розташувалося знищене водами водосховища велике Знам’янське поселення золо-
тоординських часів, населення якого і могло залишити цей могильник. До 1999 р. 
на могильнику Мамай-Сурка удалося дослідити 973 поховання, а до кінця 2001 р. 
їх уже було досліджено 1129. Усі ці поховання були розташовані правильними ря-
дами. Це був некрополь християн. 66 % поховань містили інвентар, що дозволив 
датувати могильник кінцем ХІІІ – початком ХV ст., тобто періодом Золотої Орди. 
Як бачимо, мешканці поселення пережили навалу Тимура [Ельников 2000, 45–50, 
52; 2001; 2006].

За даними антрополога Л. В. Литвинової, палеоантропологічна серія з могиль-
ника Мамай-Сурка має морфологічну подібність з аборигенним населенням Ниж-
ньої Наддніпрянщини (могильники Кам’янка, Каїри), із серіями салтівської куль-
тури, аланськими серіями Північного Кавказу, відзначений також певний зв’язок із 
серіями Південної Русі. Окрім того, дослідниця неоднаразово звертала увагу на 
велику кількість серій, що мають аналоги із серіями на території північнокавказь-
кої Аланії [Литвинова 1997, 33; 2001, 197–200].

Усі ці особливості, на думку дослідника пам’ятника М. В. Єльникова, “свідчать 
про неоднорідний склад населення, яке залишило могильник, що, у свою чергу, ві-
дображає історичну ситуацію цього регіону в золотоординський період” [Ельников 
2000, 51]. Таким чином, є підстави вважати, що на могильнику Мамай-Сурка мо-
гли бути поховані у великій кількості алани, які мали північнокавказьке походжен-
ня. Поховальний інвентар з могильника підтверджує це [Ельников 2000, 50–52]. 
Це дало змогу М. В. Єльникову зробити висновок, що могильник продовжував іс-
нувати в першій половині XV ст. і ця локальна група населення “взяла участь у 
формуванні української народності” [Ельников 2000, 52]. Але ситуація може вия-
витися набагато цікавішою. Проте причини занепаду цього великого поселення 
нам невідомі.

Як уже відзначалося, свідчення Йосафата Барбаро дають змогу вважати, що ще в 
першій половині XV ст. алани як окрема етнічна група зберігалися в степах Північ-
ного Причорномор’я [Барбаро 1971, 138]. Інформація ж Матвія Меховського про 
причорноморську Аланію й аланів початку XVI ст., згідно з якою вони “были 
выгнаны и рассеяны по чужим областям при нашествии врагов, и там погибли или 
были истреблены”, змушує припустити, що вже до цього часу ці алани припинили 
своє існування як окрема етнокультурна спільність [Матвей Меховский 1936, 72, 
152]. Але все-таки неймовірним видається припущення Матвія Меховського про 
повне винищення північнопричорноморських аланів сусідами у другій половині 
XV – на початку XVI ст. Саме в другій половині XV ст. Золота Орда розпалася на 
окремі улуси [Греков, Якубовский 1950, 406–430], серед яких значні позиції мало 
об’єднання причорноморських ногайців [Гоман 2002, 14–16].

На думку Ю. Гомана, “Причорноморські ногайці були розпорошені по числен-
них ордах, які виникли на руїнах золотоординської держави” [Гоман 2002, 19]. Од-
нак з утворенням Кримського ханства ситуація з ногайцями дещо змінилася. 

Ще В. Д. Смирнов доводив, що ногайці з’явилися у Криму в перших десятиліт-
тях XVI ст., але після 1523 р. На його думку, до цього переселення спонукали об-
ставини. Як зазначив В. Д. Смирнов, ще кримський хан Менглі Герай (1478–1515) 
скаржився московському цареві на “малолюдство своїх кримських володінь”. Це 
становило небезпеку для Кримського ханства. Тому кримський хан Мухаммед Ге-
рай I (1514–1523) перемістив ногайців з околиць Азова за Волгу в 1515 р. Згодом 
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під час походу Мухаммеда Герая I на Волгу в 1523 р. деякі підрозділи ногайців, які 
жили в Астраханському ханстві, приєдналися до Мухаммеда Герая. Навесні 1523 р. 
Мухаммед Герай зайняв Астрахань і незабаром проголосив тут новим ханом свого 
старшого сина і калгу Бахадира Герая. Ногайські мурзи-союзники Мамай і Агиш, 
які побоювалися посилення могутності Мухаммеда Герая, склали змову і вирішили 
його убити. Між тим самовпевнений кримський хан розпустив свою армію і зали-
шився в Астрахані з невеликим загоном. Кримський хан і його спадкоємець калга 
Бахадир Герай були виманені з міста ногайськими мурзами та убиті разом зі своєю 
свитою й охороною. Ногайці несподівано напали і розгромили кримське військо, 
залишки якого розсіялися по степу. Змогли врятуватися тільки два ханські сини – 
Гази і Баба Гераї, які з п’ятдесятьма мурзами прибули в Крим. Після цього відбуло-
ся руйнівне нашестя ногайців у Крим. Ногайські загони розорили і спустошили 
увесь півострів, але не зуміли взяти міста. В. Д. Смирнов точно не повідомляє, коли 
ногайці остаточно оселилися на півночі Криму, але дає зрозуміти, що це сталося 
після 1523 р. [Смирнов 1887, 391–393]. Ця думка панувала серед істориків досить 
тривалий час.

Проте Ю. Гоман кілька років тому у своїй кандидатській дисертації запропону-
вав більш ранню дату: “Зростання військово-політичної могутності Кримського 
ханства на рубежі XV–XVІ ст. було пов’язане з підкоренням Гіреями причорномор-
ських ногайців. Чисельні ногайці значно вплинули на зміну зовнішньої політики 
кримського уряду і характеру відносин з осілими народами: від мирних та добро-
сусідських до грабіжницьких і агресивних. Було суттєво загальмовано процес пе-
реходу кримськотатарської економіки від сезонного скотарства до землеробської 
економіки. Це призвело до переселення частини ногайців на північ Кримського пів-
острова, який не був взагалі заселеним. Ногайці, попри відсутність зовнішніх ознак 
автономного статусу, займали в Криму осібне місце і управлялися власною мангит-
ською елітою, яка стала найвпливовішою при ханському дворі” [Гоман 2002, 19]. 
За спостереженнями О. С. Мавріної, архівні документи свідчать про те, що ногай-
ський рід мангитів з’явився у Криму задовго до 1508 р. [Маврина 2013, 445]. Як 
бачимо, питання заселення ногайцями півночі Кримського півострова потребує по-
дальшої розробки.

Цілком можливо, що уцілілі після бурхливих політичних змін кінця XIV–XV ст. 
алани з поселення Мамай-Сурка могли як родоплемінні підрозділи ввійти до скла-
ду нової ногайської конфедерації племен. З огляду на це великий інтерес становить 
інформація М. В. Єльникова про походження назви Мамай-Сурка: «Можливо, що 
перша частина цієї назви місцевості пов’язана з іменем ногайського хана Мамай-
Шига, кочовища якого розташовувалися тут у першій половині XVI ст. ... Друга 
частина назви місцевості викликає в дослідників низку труднощів. В. Фоменко вва-
жає, що слово “сурка” походить від “сур”, що означає “стіна”, “мур”... Інші автори 
виводять це слово від тюркського “саур”, що означає “кругла вершина”...» [Ель-
ников 2001, 5]. Отже, дві невирішені наукові проблеми можуть знайти одне пояс-
нення: у період між 1450–1517 рр. правителі ногайців могли підкорити і згодом 
примусово переселити залежних від них аланів із Нижньої Наддніпрянщини до 
Північного Криму, створивши таким чином з інородців своєрідну огорожу кордонів 
своїх володінь. Варто відзначити, що ногайці навряд чи могли переселити до Кри-
му аланів-асів зі степів Північного Кавказу, бо в XV–XVI ст. їх там вже не було. У 
той же час ногайці, які в теплі періоди року відкочовували зі своїми стадами через 
Перекоп на Північ, могли досягати Нижньої Наддніпрянщини. Їм необхідно було 
там переправлятися через Дніпро. Саме там і продовжувала зберігатися переправа 
Кічкас (Малий Ас), назва якої може свідчити про те, що обслуговуванням перепра-
ви тут займалися вцілілі алани-аси.
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1 Основою для цієї статті стала доповідь “Поселення асів на півночі Криму: час і обста-
вини виникнення”, яку автор статті оприлюднив 17 листопада 2017 р. на Міжнародній нау-
ковій конференції “ХХІ Сходознавчі читання А. Кримського” [Бубенок 2017, 4–5].

2 Alani fuere gentes in Alania, regione Sarmatiae Europianae flumini Tanai contiguae et con-
terminae. Et est regio plana sine montibus, paucas simositates et colles habens. Caret colonis et 
habitatoribus, quoniam ab invasoribus eiecti et dispersi in alienis provinciis consumpti et extincti 
sunt. Stant campi Alaniae late profusi, tam Alanis, quam advenis possessoribus orbati ac deserti.

Мал. 1. Дані топонімії та гідронімії про розселення асів у таврійських степах

ЛіТЕрАТурА
Абаев  В.  И. историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. II. Ленин-

град, 1973. 
Айбабин А. И. Этническая история раннесредневекового Крыма. Симферополь, 1999.
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной россии. Т. 11. Санкт-Петер-

бург, 1879.
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной россии. Т. 13. Санкт-Петер-

бург, 1885.
Барбаро И. Путешествие в Тану // Барбаро и Контарини о россии. Ленинград, 1971.
Брун Ф. черноморье. Т. II. Одесса, 1880. 
Бубенок О. Б. Аланы-асы в Золотой орде (Xiii–XV вв.). Киев, 2004.
Бубенок О. Б. Поселення асів на Півночі Криму: час і обставини виникнення // XХі схо-

дознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 
17–18 листопада 2017 р. Київ, 2017.

Бушаков В. А. Тюркская этноойкономия Крыма. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. 
Херсон, 1992.

Бушаков В. А. Лексичний склад історичної топонімії Криму. Київ, 2003. 



Аси на півночі Криму

The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          25

Гоман Ю. О. походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців 
в XIII–XVI ст. Автореф. дис. … канд. іст. наук.  Київ, 2002. 

Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая орда и ее падение. Москва – Ленинград, 1950. 
Ельников М. В. Средневековый могильник Мамай-Сурка в Нижнем Поднепровье // Ар-

хеологічний літопис Лівобережної україни. Ч. 1–2 (7–8). 2000.
Ельников М. В. средневековый могильник мамай-сурка. Т. I (по материалам иссле-

дований 1989–1992 гг.). Запорожье, 2001.
Ельников М. В. средневековый могильник мамай-сурка. Т. II (по материалам иссле-

дований 1993–1994 гг.). Запорожье, 2006.
Коков Дж. Н., Шахъмурзаев С. О. Балкарский топонимический словарь. Нальчик, 1970.
Кримська область // історія міст і сіл урср. Київ, 1974. 
Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа // материалы и исследования по 

археологии ссср. № 106. Москва, 1962.
Кузнецов В. А. очерки истории алан. Орджоникидзе, 1984.
Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей. 

Киев, 1899. 
Летопись самовидца. Киев, 1878.
Литвинова  Л.  В.  Палеоантропологический материал из средневекового могильника 

Мамай-Сурка // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії і культури. Матеріали конфе-
ренції. Секція І, ІІ. Запоріжжя, 1997. 

Литвинова Л. В. Антропологический материал из могильника Мамай-Сурка // Ельников 
М. В. средневековый могильник мамай-сурка. Т. I (по материалам исследований 1989–
1992 гг.). Запорожье, 2001.

Маврина О. С. Дело рода Сиджеут в фонде Таврического дворянского депутатского со-
брания // материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Т. XVIII. Симферо-
поль, 2013. 

Маркевич А. И. Географическая номенклатура Крыма, как исторический материал // из-
вестия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Т. II (59). Симферо-
поль, 1928. 

Матвей Меховский. Трактат о двух сарматиях. Москва – Ленинград, 1936.
осетинско-русский словарь. Орджоникидзе, 1970. 
Радлов В. В. опыт словаря тюркских наречий. Т. І. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1893.
Радлов В. В. опыт словаря тюркских наречий. Т. II. Ч. I. Санкт-Петербург, 1899.
Рубрук Г. Путешествие в восточные страны // Карпини П. история монгалов. Рубрук Г. 

путешествие в восточные страны. Москва – Ленинград, 1957. 
русско-татарский словарь. Москва, 1984.
словник гідронімів україни. Київ, 1979. 
Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством оттоманской порты до начала 

ХVііі в. Санкт-Петербург, 1887. 
Трубачев О. Н. название рек правобережной украины. Москва, 1968. 
Яворницький Д.  I. Днiпровi пороги. Географiчно-iсторичний нарис. Дніпропетровськ, 

1989.

referenCes
Abayev V. I. (1973), Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka, Vol. II, Nauka, 

Lеningrad. (In Russian).
Aybabin A. I. (1999), Etnicheskaya istoriya rannesrednevekovogo Kryma, Dar, Simferopol. (In 

Russian).
Akty, otnosyashchiyesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii (1879), Vol. 11, Saint Petersburg. 

(In Russian).
Akty, otnosyashchiyesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii (1885), Vol. 13, Saint Petersburg. 

(In Russian).
Barbaro I. (1971), “Puteshestviye v Tanu”, in Barbaro i Kontarini o Rossii, Nauka, Leningrad, 

pp. 9–188. (In Russian).
Brun F. (1880), Chernomor’ye, Vol. II, Odessa. (In Russian). 
Bubenok O. B. (2004), Alany-asy v Zolotoy Orde (XIII–XV vv.), Istina, Kyiv. (In Russian).



О. Б. Бубенок

26                                                                                                          Східний світ, 2018, № 1

Bubenok O. B. (2017), “Poselennya asiv na Pivnochi Krymu: chas i obstavyny vynyknennya”, 
in XXI skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi kon-
ferentsiy, Kyiv, 17–18 lystopada 2017 r., Kyiv, pp. 4–5. (In Ukrainian).

Bushakov V. A. (1992), Tyurkskaya etnooykonomiya Kryma, Avtoref. diss. … kand. filol. nauk, 
Kherson. (In Russian).

Bushakov V. A. (2003), Leksychnyy  sklad  istorychnoyi  toponimiyi Krymu, A. Yu. Krymskyi 
Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Homan Yu. O. (2002), Pokhodzhennya ta etnopolitychnyy rozvytok prychonomors’kykh nohay-
tsiv v XIII–XVI st., Avtoref. dys. … kand. ist. nauk, Kyiv. (In Ukrainian).

Grekov B. D., Yakubovskiy A. Yu. (1950), Zolotaya Orda i eye padeniye, AN SSSR, Moscow 
and Leningrad. (In Russian).

El’nikov M. V. (2000), “Srednevekovyy mogil’nik Mamay-Surka v Nizhnem Podneprov’ye”, 
in Arkheolohichnyy litopys Livoberezhnoyi Ukrayiny, Part 1–2 (7–8), pp. 42–53. (In Russian).

El’nikov M. V. (2001), Srednevekovyy mogil’nik Mamay-Surka, Vol. I (po materialam issledo-
vaniy 1989–1992 gg.), ZGU, Zaporizhia. (In Russian).

El’nikov M. V. (2006), Srednevekovyy mogil’nik Mamay-Surka, Vol. II (po materialam issledo-
vaniy 1993–1994 gg.), ZGU, Zaporizhia. (In Russian).

Kokov Dzh. N., Shakh”murzayev S. O. (1970), Balkarskiy toponimicheskiy slovar’, El’brus, 
Nalchik. (In Russian).

“Kryms’ka oblast’” (1974), in Istoriya mist i sil URSR, Kyiv. (In Ukrainian).
Kuznetsov V. A. (1962), “Alanskiye plemena Severnogo Kavkaza”, Materialy i issledovaniya 

po arkheologii SSSR, № 106, Moscow, pp. 1–137. (In Russian).
Kuznetsov V. A. (1984), Ocherki istorii alan, Ir, Ordzhonikidze. (In Russian).
Kulakovskiy Yu. A. (1899),  Alany  po  svedeniyam  klassicheskikh  i  vizantiyskikh  pisateley, 

Kyiv. (In Russian).
Letopis’ Samovidtsa (1878), Kyiv. (In Russian).
Litvinova L. V. (1997), “Paleoantropologicheskiy material iz srednevekovogo mogil’nika Ma-

may-Surka”, in Zaporoz’ke kozatstvo v pam”yatkakh istoriyi  i kul’tury, Materialy konferentsiyi, 
Sektsiya I, II, Zaporizhia, pp. 32–33. (In Russian).

Litvinova L. V. (2001), “Antropologicheskiy material iz mogil’nika Mamay-Surka”, in 
El’nikov M. V., Srednevekovyy mogil’nik Mamay-Surka, Vol. I (po materialam issledovaniy 1989–
1992 gg.), ZGU, Zaporizhia, pp. 197–200. (In Russian).

Mavrina O. S. (2013), “Delo roda Sidzheut v fonde Tavricheskogo dvoryanskogo deputatskogo 
sobraniya”, Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, Vol. XVIII, Simferopol, pp. 444–
254. (In Russian).

Markevich A. I. (1928), “Geograficheskaya nomenklatura Kryma, kak istoricheskiy material”, 
in Izvestiya Tavricheskogo obshchestva istorii, arkheologii i etnografii, Vol. II (59), Simferopol, 
pp. 17–32. (In Russian).

Matvey Mekhovskiy (1936), Traktat o dvukh Sarmatiyakh, AN SSSR, Moscow and Leningrad. 
(In Russian).

Osetinsko-russkiy slovar’ (1970), Ir, Ordzhonikidze. (In Russian).
Radlov V. V. (1893),  Opyt  slovarya  tyurkskikh  narechi, Vol. І, Part 1, Saint Petersburg. (In 

Russian).
Radlov V. V. (1899), Opyt slovarya tyurkskikh narechiy, Vol. II, Part I, Saint Petersburg. (In 

Russian).
Rubruk G. (1957), “Puteshestviye v vostochnyye strany” in Karpini P. Istoriya mongalov. Ru-

bruk G. Puteshestviye v vostochnyye strany, Geografiz, Moscow and Leningrad, pp. 80–160. (In 
Russian).

Russko-tatarskiy slovar’ (1984), Moscow. (In Russian).
Slovnyk hidronimiv Ukrayiny (1979), Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).
Smirnov V. D. (1887), Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty do nacha-

la ХVІІІ v., Saint Petersburg. (In Russian). 
Trubachev O. N. (1968), Nazvaniye rek Pravoberezhnoy Ukrainy, Nauka, Moscow. (In Rus-

sian).
Yavornyts’kyy D. I. (1989), Dniprovi  porohy.  Heohrafichno-istorychnyy  narys, Promin’, 

Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).



Аси на півночі Криму

The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          27

Аси на півночі Криму
О. Б. Бубенок

Не до кінця з’ясованою залишається проблема участі аланів, яких тюрки називали аса-
ми, в етногенезі північної частини кримських татар – ногайців. З огляду на це великий 
інтерес становить походження відетнонімічних топонімів на півночі Криму: Кучук-Ас, 
Біюк-Ас, Темеш-Асс, Табулди-Асс, Терекли-Асс, Асс-Джаракчи та Асс-Найман. Більшість 
цих подвійних назв виникли пізніше унаслідок злиття поселень, одне з яких мало назву Ас. 
Досить цікаво, що в 1253 р. Гійом Рубрук зустрів неподалік від Перекопу аланів, яких “на-
зивали там Аас”. Проте після того ніяких згадок про асів на півночі Криму в письмових 
джерелах немає. Тому ймовірно, що до виникнення цих топонімів були причетні правителі 
ногайців, які з’явилися тут вже у другій половині XV ст. Не виключено, що ногайці могли 
привести з собою до Криму аланів-асів. Повідомлення Йосафата Барбаро в середині XV ст. 
дає змогу вважати, що алани тоді проживали в Нижній Наддніпрянщині. Дані археології 
доводять існування великого золотоординського поселення Мамай-Сурка в Нижній Над-
дніпрянщині аж до середини XV ст. Археологічні та палеоантропологічні дослідження 
свідчать, що значний відсоток жителів цього міського центру становили вихідці з північно-
кавказької Аланії. Проте вже в 1517 р. Матвій Меховський писав, що північнопричорно-
морські алани були вигнані ворогами. Тому є підстави припустити, що в період між 1450 і 
1517 рр. правителі ногайців могли примусово переселити залежних від них аланів-асів із 
Нижньої Наддніпрянщини до Північного Криму, створивши таким чином з інородців своє-
рідну огорожу кордонів своїх володінь. 

Ключові слова: алани, аси, Північний Крим, топоніміка, Йосафат Барбаро, Матвій Ме-
ховський, Нижня Наддніпрянщина, Мамай-Сурка, ногайці

Асы на севере Крыма
О. Б. Бубенок

Не до конца выясненной остается проблема участия аланов, которых тюрки называли 
асами, в этногенезе северной части крымских татар – ногайцев. В связи с этим большой 
интерес представляет происхождение отэтнонимических топонимов на севере Крыма: 
Кучук-Ас, Биюк-Ас, Темеш-Асс, Табулды-Асс, Тереклы-Асс; Асс-Джаракчи и Асс-Найман. 
Большинство  этих двойных названий возникли позже вследствие слияния поселений, одно 
из которых имело название Ас. Весьма интересно, что в 1253 г. Гильом Рубрук встретил не-
далеко от Перекопа аланов, которых “называли там Аас”. Однако после того никаких упо-
минаний об асах на севере Крыма в письменных источниках нет. Поэтому вполне вероятно, 
что к возникновению этих топонимов были причастны правители ногайцев, которые появи-
лись здесь уже во второй половине XV в. Не исключено, что ногайцы могли привести с со-
бой в Крым аланов-асов. Сообщение Йосафата Барбаро в середине XV в. позволяет считать, 
что аланы тогда проживали в Нижнем Поднепровье. Данные археологии доказывают суще-
ствование большого золотоордынского поселения Мамай-Сурка в Нижнем Поднепровье 
вплоть до середины XV в. Археологические и палеоантропологические исследования сви-
детельствуют, что значительный процент жителей этого городского центра представляли 
выходцы из северокавказской Алании. Однако уже в 1517 г. Матвей Меховский писал, что 
северопричерноморские аланы были изгнаны врагами. Поэтому имеются основания счи-
тать, что в период между 1450 и 1517 гг. правители ногайцев могли принудительно пересе-
лить зависимых от них аланов из Нижнего Поднепровья в Северный Крым, создав таким 
образом из инородцев своеобразную защиту границ своих владений. 

Ключевые слова: аланы, асы, Северный Крым, топонимика, Йосафат Барбаро, Матвей 
Меховский, Нижнее Поднепровье, Мамай-Сурка, ногайцы
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During the colonial period, Tonkin, Annam and Cochinchina of Vietnam were an integral part 
of the French Indochina. Meanwhile, after having pacified the Korean people’s resistance, Japan 
gradually established her colonial administration in Korean peninsula. Korea and Vietnam trade 
relations therefore depended much on the economic policies of the metropolitan and colonial 
governments. 

In the first decades of the twentieth century, the trade relation between colonial Korea and 
French Indochina was a one-way street. Japan imported rice from Saigon and became a big rice 
importer of Indochina. In Korean markets, rice imported from Indochina was called Annam rice. 
Together with the process of political and military repression, a control system to monopolize the 
domestic and foreign trade by the Japanese colonial government was established in Korea, in 
which agricultural products were an ultimate concern. 

In early 1945, facing the promptly military changes in Europe, the Japanese staged a coup 
d’état, overthrowing the French in Indochina. To facilitate their war economy, the Japanese 
tightened their control of economy. The Indochinese foreign trade was monopolized by Japanese 
companies. Many basic foods, especially rice in Korea and Vietnam were plundered to serve the 
war. These economic policies caused serious aftermaths for the colonial people. It was one of the 
reasons that motivated the Vietnamese and Korean people in their struggles against the Japanese 
in August 1945.

Keywords: Vietnam, Korea, Japan, economy, colonization, 20th century, rice

In doing research on trade relations between Vietnam and Korea, it can be seen that 
to a certain extent, the statistic about Vietnam is nearly the same as that of the whole In-
dochina. Therefore, basically the comments on foreign trade of Vietnam are viewed 
without difference and impact on overall concluding remarks. The problem is that, be-
cause data analysis of Korea has been conducted under the condition of being unable to 
exploit many direct sources. This article seeks to only address the relationship between 
Vietnam and Korea through the roles of Japan and Vietnam towards other Asian coun-
tries, which in many statistical reports were noted in the category “autres pays d’Asie”. 
By doing so, it seeks necessary information relating to the trade relations between two 
countries at this time1.

1. Vietnam and Korea trade before World War i
During the First Colonial Exploitation, the French capital investment just was 9 % in 

Indochina. According to Indochinese Statistical Service, between 1888 and 1918 there 
was 364 million Frs in their investment in Indochina [Robequin 1939, Tableau XI, 181]. 
Other statistics showed that between 1903 and 1918, the investment in Indochina was 
238 million Frs [Aumiphin 1999, 44–45]. Some industrial sectors such as Vietnam’s ce-
ment export in 1913 to Hong Kong made up 50 %, Japan: 26 %, China: 10 %, France: 
9 % and the rest: 5 % [Brenier 1914, 186].
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the foreign trade balance of indochina
in the periods 1899–1903 and 1909–1913

(unit: million Piastres)2

Referring to the report of the Monitoring Council of the Agricultural and Trade Ser-
vice on the prospects of trade between Japan and Indochina (based on the statistics of 
Japan in 1909) up to the year from 1907 to 1909 (according to the current exchange 
rate 1 JPY = 2.58 Frs): in 1907, Japanese exported to Indochina: 645,294 Frs, 1908: 
942,840 Frs, 1909: 1,134,573 Frs; and imports from Indochina: 1907: 22,350,470 Frs, 
1908: 21,889,192 Frs, 1909: 22,995,764 Frs3.

export and import of some merchandises
between Japan and indochina 1907–19094

Commodities (lines) 1909 1908 1907
Japan’s export to Indochina (∑ = 206.000 JPY)

1 Coal 22,287 tons 10,104 tons 750 tons
2 Ceramics-potteries 31,693 JPY 32,340 JPY 24,400 JPY
3 Square silk towel 6,163 pieces 22,997 pieces 15,499 pieces

indochina’s export to Japan
1 Rice 73,488 tons 93,920 tons 10,7640 tons
2 Cotton 3,810 tons 6,071 tons 3,457 tons

Because these two countries controlled most of the import-export sectors of Indochi-
na, the two-way trade between France and Indochina increased rapidly and accounted for 
the highest percentage. The foreign trade balance of Indochina (counted on the average 
of 5 years) in the period from 1899 to 1903 was 140 million piastres, from 1909 to 1913 
was 197 million piastres. Imported goods were usually metal items, machinery and trains, 
railroad, textiles, flour, tobacco sugar, tea, coffee, spirits... increased 170 % imported 
from France and French colonies. In addition, Indochina also imported British mechani-
cal goods, generators from Germany... 

A report to French Minister of Foreign Affairs Pichon from French Consulate in Seoul 
dated on 15th July with regard to the increase of rice import from Myanmar to Korea and 
the situation of the Korean market showed clearly that [GGI 3579]:

“In the current conditions (Burma’s rice export to Korea), if the import of rice from 
Indochina accorded the procedure of the Korean, it seemed to be more favorable than 
ever before, as I have said in the telegram No37 above that it could not understand 
whether the Koreans Indochina’s rice more or Burma’s one more5.

Though excluding of the complete failure for years, the rice import to replace rice 
from our colony, the failure of French importers, traders in Seoul to whom I have tried 
to show the benefits that they may have to find a new effort, (but) decided definitively 
not to have any further consultations on the deals of rice. I recently conducted a survey 
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of the real value of the consumption of rice from Indochina in the view or exactly the in-
terests, curiosity of the Koreans in order to know if the loss of their trust was really cru-
cial as said by many people or not. Therefore, it was because of the smell of machine oil 
that the rice was contaminated, the failure said above must be: no one cared about the 
discounts on a half first and then three quarters; the trouble was enough to spread loudly 
at the ports of Peninsula that this bad odors6 (mauvaise odeur) was always inherent to 
rice imported from Indochina which people just knew as ‘Saigon Rice’; Korean just 
thought that bad smell was because of the way to operate the milling machine.

Thus, I had question individually for each person, including 3 great traders in Korea 
about rice in general in Seoul and I am glad to report that all of these three people unani-
mously declared that imported rice from Indochina itself has no unpleasant smell and 
dirty musty taste, but it was because of the milling process, and that the aforementioned 
business, these deficiencies is undoubtedly due to the poor conditions which should be 
the first reason to mention, or because it has contacted with oily and smelly material or 
was placed too near the engine room”7.

The report came to conclude that in normal conditions Indochina rice exports “still 
take a favorable development in Korea on a large scale and gain more profit than Ran-
goon [Myanmar] rice” [GGI, 3579]. 

In addition, since 1877, Sai Gon port had exported to foreign countries without Japan 
on the list. It is most probable that prior to World War I, the economic relations between 
the two countries Japan and French trade is one-way street only. Japan imported of rice 
from Sai Gon (Cochinchina) and become a super large importer of Indochina.

The report also said that in fact, Indochina rice was less expensive than (moins cher) 
compared to Burma rice for direct importers. However, the rice import at that time caused 
reaction in Korea population. After asked for advice, 3 merchants above said that “Our 
Rice (Indochina) only won when it is assessed under the correct label, if people agree to 
use, depending on the situation, it will let them know that product is from Indochina, it 
can tell them about how such reactions are as free samples. In response to my sugges-
tions, they enthusiastically agreed, they did not speak to me furthermore that they shall 
not offer which is better if their population will be happy to receive rice from Indochina 
after being declared honestly that it will open a direct relationship with the exporter of our 
colonies (Indochina) as their expectation. They announced to be willing to pay import cost 
each month through banks or in some way that make sure to pay on time” [GGI, 3579].

Three great merchants (en gros) that had the most prestige in Seoul were: Son Wan 
Monk (address: Nandaimon Nai, Seoul), Lim Ou-Sop (Nandaimon gwai Cha-am, Seoul) 
and Yeng Sok O (Seidaimon gwai Sokkyo, Seoul). In these 3 groups, the business firm of 
Son Wan Monk is said to be the largest by the Consulate, which supplied almost all of the 
rice in Seoul and every day earned 1,000 JPY for each deal. This trader had an important 
role in the rice trade with Indochina.

Finally, the report concluded that “Saigon’s rice” (riz de Saigon) absolutely could 
compete with Rangoon (Myanmar) rice on the Korean market, therein the starting price 
of Cochinchinese rice is a major competitive advantage towards Burmese rice. The report 
recommended the Indochina government to send the samples for 3 dealers above soon 
(each sample about ten kg). That the base can be placed firmly in the Korean market will 
lessen the burden on the Japanese market as well as the policies of the Japanese colony 
government in Seoul about the abolition of import rights for Korean rice8.

In another report by the French Consulate in Seoul sent Governor General of Indochina 
on paddy cultivation situation in Korea and Indochina rice exports which was also sent to 
Jonnard, French Minister of Foreign Affair, analysed clearly about the movement of 
Korean rice offered to stop exporting Indochinese rice and that the prospects for rice 
exports to Japan would be very difficult because of the situation of the Korean economy 
as the current tariff regime for imports from Indochina to Japan [GGI, 3447].
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Accordingly, the report of the commercial attaché Pilla on the production and con-
sumption of rice in Japan in 1911–1912 stated clearly that: “Up to now, the tax was still 
nearly 25 % of the imported product value. Rice from many places mainly Cochinchina, 
Myanmar and Thailand, except for Korea and Taiwan... Until 1911, the annual average 
was 20 million JPY... It should mention about the Taiwanese and Korean rice. Rice of 
colony circulated in the market was paid by maturity in order to replace the supply of 
rice in the main country (Japan). In addition, the abolition of tax law dated on 1st April 
1912 about Korea’s rice export (this measure is inconsistent with commitments to Japan 
after the emergence of Korea, in order to maintain the tariff regulation being in force in 
this country, in a period of at least 6 years). France and Britain were under concern about 
the ban on rice exports to the Japanese market from their colony (Cochinchina, Burma), 
Japan always tended to and continued their ways and only insisted on mere requirement” 
[GGI, 3577].

For Korea, generally Japanese always adjusted policies to change the probation and to 
fully exploit the colonial economic potential. Finally, the report pointed out that: “In ad-
dition to the current domestic market, it should also embrace the Korean market. China 
embraced the Philippine market, like their premium quality which help them to find an 
attractive market in India of Britain, although it consumes a great amount of textile fiber 
as I said before” [GGI, 3577].

On the other hand, the export of Korea’s rice was also regulated. Accordingly, a report 
by the French Consulate in Seoul sent to the Governor General of Indochina, said: “As you 
can realize that the note above is (about paddy cultivation and export in Korea) incorrect 
about rights referred, but it maybe just 
the right to enter Japan but not the 
right to export of Korean. These right 
here that was abolished by the edict 
of the Consulate Officer (通判) dated 
29th March 1912 and the edict did not 
also specified whether the intention of 
the trade unions and chambers of 
commerce mentioned above aimed at 
the abolition of the right to enter for 
all types of foreign rice or only ap-
plied to Korea’s rice” [GGI, 3447].

Thus, according to the report sent 
from Korea, the failure in the export 
of rice from Indochina (here is Sai 
Gon rice) derived from objective rea-
sons of rice quality (according to Ko-
rea). However, it was not the reason 
why the trade was suspended, but 
maybe because of the real demand 
for rice in Korea and Japan. Accor-
dingly, it appeared that the annual 
production of Japan was enough in 
the year, do “that stop importing our 
Indochina rice” [GGI, 3447] was on-
ly applied in that year if the govern-
ment of Indochina made necessary 
efforts to improve trade relation with 
Korea in the coming years. 

An advertising page in French on Indochinese rice:
the riCe oF indoChina

nourishing....savoury... economical....!
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2. Vietnam and Korea trade during World War i
The French colonial policies to Indochina, as well as other colonies implemented tho-

roughly her colonial exploitations both human resources and havings for the political ma-
chine running well [Opinion 1914].

During World War I, the Indochinese industrial economy focused on serving the needs 
of war. The economic sector that caused strongly disturbances and the Vietnamese social 
structure in wartime became trade. During the time, trade balance tilled towards Indochi-
na and Asian region, in which it focused on the emphasis on the Asia – Pacific. Trade 
sector, mostly foreign commerce strongly depended on colonial production. This eco-
nomic sector was gradually escaped from the domination of the economic groups instead 
needs of the market.

In facing nationalist movement, some colonial countries came towards a strong inte-
rest in the Asia – Pacific, including Indochina which was considered a base, a “balcony” 
to protect French interests in the Far East. “The program of the second colonial exploita-
tion” or “The second capital accumulation” was established in the context by the Gover-
nor General of Indochina Albert Sarraut (1911–1919) [Sarraut 1923]9.

In “The bill colonial exploitation” presented by Albert Sarraut to the French National 
Assembly on 12 April 1921, the ultimate purpose was not just tropical agricultural prod-
ucts but also undergrounded natural resources. Nevertheless, in the difficult situation of 
international economy, it was not enough to control back to the colonial economy, by 
contrast it needed to support, the program of A. Sarraut thus came to fail and be over-
came due to demands of the colonial market [Thúy 2007, 111, 113].

Values of export and import of indochina from 1915 to 1918
year 1915 1916 1917 1918

Value (1 million piastres)
Export 128 112 91 118
Import 94 79 68 69

Difference 34 33 23 49

(ASI, 1913–1922)
In relationship with Japan, although they participated in L’Entente Cordiale allied with 

France, because of being too busy with the war, France refused the proposal to discuss 
the issue of Japanese tariffs. In fact, the Governor-General had assigned Sai Gon Cham-
ber of Commerce to consider several Japanese goods, but proposals were not enforced. 
However, considering the trade statistics of Indochina, the export to Japan in 1918–1920 
had been a phenomenal growth and this trend continued to increase in the late ‘20s.

indochina’s export to Japan in the years 1913–1928
(Unit: million Piastres)
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In terms of the situation of rice in Japan in World War I, the quantity of food from 
1913 to 1918 remained at about 54 million and a half koku10. Nevertheless, as demand for 
the war, the Japanese government paid attention to the improvement of food supply in the 
country and colonies such as Korea by rapid expansion of cultivation area. According to 
the report of the French Consulate in Seoul, those measures oriented to the long-term re-
sults (un avenir lointain). To meet urgent needs, Tokyo had to import food from major 
markets such as Indochina11, Thailand, Burma and China. According to the French Con-
sulate in Seoul, among those markets, there was always tough competition. To control the 
trade in rice, In April 1918, Japan built a checkpoint to curb speculation [GGI, 3441]… 

In the first decade governing in the colony (1910–1919), this was seen as a “dark pe-
riod” (amheukgi) for the Japanese colonial government. It is caused by the pressure of 
political and cultural life in Korea at that time [Eckert 1990, 260]. Along with the repres-
sion on politically and militarily a control system in order to monopolize the domestic, 
foreign trade was set in which agricultural resources was the primary concern of the co-
lonial government.

3. Vietnam and Korea trade in the years 1919–1929
WWI had a strong impact and a profound transformation of the colonial economies. 

With a focus on target of super-profit revenue, colonial countries did not give any public 
exploitation ways. Regarding foreign trade, one of the post-war targets was to expand the 
intra-Asia market (Intra-Asian trade). The trade agreement was signed more frequently 
among East Asian countries. In this context, trade relations between Indochina and East 
Asian countries made significant improvements.

However, since 1919 “the rice crisis in Cochinchina” (the largest granary of Indochi-
na) made France face many difficulties in export12. It is caused by losses of season in 
Thailand, Indonesia, Japan, Vietnam and so on, foreign traders rushed to buy rice that 
caused food prices soared. More seriously in late July 1919, it happened the famine in 
Cochinchina, Chinese merchants sought to buy a lot of rice as a speculation for making 
money... Under the circumstance, an indicator of export norm was executed for the whole 
South America in order to deal with the imbalance of supply and demand. Prior to Sep-
tember 1919, export production was at the lowest level. Food exports regained the growth 
and became especially popular in the early 1920s13.

Under the impact of the crisis, the French report from Japan confirmed “the export of 
rice to Japan is the first and foremost choice of the Japanese people”. In addition, “it 
should expect that our Indochina from 1913 needed to occupy the leading position in the 
export of rice to Japan, and we would take advantage of this situation (crisis 1919) to find 
predominant role in the rice market and to establish with Japan a trade flow which is prof-
itable most” [GGI, 3441].

Japan’s import of merchandises from indochina (1917–1928)
(Unit: 1,000 JPY)
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enucleation of the above mentioned chart
years

Products
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

Rice 14,438 13,780 12,275 5,901 13,469 43,743 19,330 25,159 11,563
Cotton-fibre 131 1,436 922 616 489 976 152 907 94
Minerals 45 182 – – 322 520 101 325 469
Fossil coal 4,703 3,445 3,522 3,256 3,293 3,698 3,841 5,235 5,212

[Lực 1999, 55–65]
Along with the changes in the relationship between Japan and Indochina at the macro 

level, since World War I, Japanese increasingly pulled many regional countries including 
Korea to the method of Asian colonial exploitation and the system of colonial mercantilism. 
The basic objective was to fully exploit the resources. Although there was no detailed in-
formation about trade relations between Korea and Vietnam during this period but the re-
ports by the French consulate in Seoul and Tokyo showed the increasingly deep depen-
dence of Korea in Japanese market as well as the shortage of food in Japan [GGI, 3441].

In the field of production and manufacture (especially mining, timber industry), while 
in 1931 these industries only accounted for about 18 %, in 1939 that amount increased to 
40 % in the structure of production. The number of employees involved in the industry in 
Korea had increased from 384,951 people to 1,321,713 people (up to 343 %). In 1934, 
95 % of Korean exported goods were to Japan whereas 80 % of Korean import goods 
was from Japan [Eckert 1990, 273–274].

4. Vietnam and Korea trade between 1930s and 1945
In 1929, at the London Conference, Japan proposed French down 50 % tax of goods 

for import goods in Vietnam. The 1929 economic crisis caused the two countries to work 
towards resolving economic disputes. In 1932, the French and Japanese Trade Agreement 
on a temporary trade regulation between Indochina and Japan were signed14. This is a 
first direct trade agreement between Japan and Indochina [Morice 1933].

Nonetheless, political changes of two countries made the agreement unrealizable. The 
militarized process turned strongly Japanese economy into orbit of war. Japan tried to 
strengthen forces in Southeast Asia, especially Indonesia (where there were materials for 
industry, defense) and it was regarded as a national policy at that time. The French go-
vernment dominated by the war in Europe determined to turn the Indochinese economy 
into the military apparatus [Robequin 1939]15.

In general, in this period, the import or export between Vietnam and Japan accounted 
for only a modest proportion in comparison with other Southeast Asian countries16. Value 
rice from Indochina exported to Japan compared to that to other countries:

By value (JPY) of rice and paddy imported from Japan
Country 1927 1926 1925 1924

China 2,635,495 664,933 2,292,120 3,127,719
British India 20,366,623 15,795,191 48,624,432 33,260,467
Indochina 25,159,443 19,330,778 43,743,002 13, 469,780
Thailand 20,486,951 12,385,115 22,442,418 16,743,509

USA 8,674,723 2,489,810 2,355,901 3,795,275
Other countries 1,583,315 28,263 1,041,309 469,547

in total 78,906,550 50,694,090 120,499,182 70,866,297

In terms of economic relations between Korea and Indochina, a report dated 20th Oc-
tober 1935 of the French Consulate in Seoul sent to French Ambassador in Tokyo about 
the situation of Korean rice pressed: “The cultivation declined to around 1,500,000 koku 
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in 1933, but from November 1934 until the end of July 1935, Korea exported about 
300,000 koku additional food for Japan to address the needs of Japanese. In this situation 
our Indochina rice is probably found in Korea and Manchuria an ideal consumer market. 
You will find in an annexure below a record of my request by La Plaisant Frères Maison 
in Seoul – it was estimated in August this year according to the calculated cost per koku 
of the average quality Sai Gon rice [BEI, 1935, 1]17. While La Maison Plaisant is hesi-
tant to debark goods of Indochina because the rights and interests are limited...”18

Before 1940, Vietnam’s economy depended nearly 50–60 % of export – import in 
France but after France was occupied by German, the trade relationship become dead-
locked. Moreover, in August 1940, Japan - Indochina Agreement was signed there in Ja-
pan requested Indochina for priority entitlement compared to the third countries. 
Therefore, the Japan-Indochina trade relations grew enormously. Japan became the big-
gest “partners” of Indochina at that time19.

Because of being isolated by the Alliance, Japan was eager to promote strong trade re-
lationship with Indochina. After the occupation of Tonkin in September 1940, Japan im-
mediately satisfied with the lowest tax of goods shipped to Indochina. At the beginning 
of 1941, Japan also signed agreement to increase the amount of rice exported to Japan. 
Until May, tariff barriers in Indochina were dismantled [Lực 2001, 76–77; Lực 2003, 72–
76]. In early 1943, Japan had the right to use “special JPY” in the payment with Indochi-
na20. Economic policies left serious consequences in the next phase of Vietnam’s economy 
as well as other colonies.

Wholesale turn-over of indochina in 1942, 1945
year 1942 1945

Value (1 million piastres)
Import 247 18
Export 146 17

Difference 101 1

(ASI 1942–1945)

Considering the trade statistics began in 1940, the proportion of trade between Viet-
nam and Japan was increasing and in many times, it was the highest one compared to 
other Southeast Asian countries’ (such as in 1942). Along with that growth is the struc-
ture of commercial products changed although the proportion of rice was still high21.

By % value of import and export between Japan and indochina in 1945

On 9th March 1945, before the changes of the military situation, Japan overthrew 
the French administration and came to dominate Indochina. For the purposes of war, 
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occupation forces implemented coercive economic policies. Both Japanese and French 
militarism, two rivals in the fight, brought the colonies into the circle of war. France’s 
frail condition in Indochina led Japan be able to quickly monopolize economy in Indo-
china, including trade with Korea. The rice in Korea and Vietnam was plundered to 
serve the war. That economic policy caused serious consequences for the peoples of the 
colonies. That brutal exploitative policy pushed ethnic conflict to the highest point and 
that was a strong motivation for peoples of Vietnam and Korea to fight for independence 
in August 1945.

* * *
In sum, although the Korea and Vietnam trade relations during the colonial period are 

recorded in very few documents and sometimes sparsely and indirectly, it provides in-
sights into the external economic conditions of two countries given the materials as 
above. In fact, by looking at the colonial archives in Vietnam, it sketches a few lines 
about the trade relations during the first half of 20th century. It nevertheless shows how 
the colonial governments in Vietnam and Korea managed and exploited the foreign trade 
of the colonies and especially how the Japanese expanded their trade monopoly from Ko-
rea to Vietnam. The severe economic condition caused by the Japanese war economic 
policies was the key reason for the anti-Japanese movements in the two countries sharing 
similarities and dissimilarities at the end of the Second World War.

1 The whole materials of this article are discovered at the National Archives Centre (NAC) 
(NAC, No. 1 in Hanoi). A good part of the rest is preserving at the Centre under the font GGI 
(Gouverneur général de l’Indochine) or “RST (Résidence supérieuse du Tonkin) – foreigners’ ac-
tivities”, or at the NAC, No. 2 in Ho Chi Minh City that I hope to do with those in extending the 
time of relationship (during and after 1945, this article is also a part of the project under the grant 
number AKS-2017-R04 (17R04)) but in narrowing the space (Sai Gon-Cochinchina, Hai Phong 
in the relationship with Incheon and so on). Knowledge concerning Korean and Vietnamese rela-
tions in history is plagued by a large gap in research. More importantly, Korean and Vietnamese 
economic relations in modern history remain really unstudied by both Korean and Vietnamese 
scholars. Youn Dae-yeong, Nguyen Van Kim and Nguyen Manh Dung are considered the contem-
porary pioneers when in 2013 and 2014 they published in Korean and Vietnamese the monograph 
A History of Vietnamese and Korean Relations, 1862–1945. In this article thanks to newly discov-
ered documents at NAC, Nguyen Manh Dung seeks to fill part of that gap and redraw knowledge 
of the economic relations between Korea and Vietnam during the first haft of the 20th century.

2 From 1887, the French colonial government came to protect her trade by tax. French mer-
chandises therefore were freely circulated and penetrated into Vietnam. Many French companies 
were established in late 19th century and gradually promoted their activities in the whole region 
[Robequin 1939, 342].

3 Statistics of France in 1907 and 1908 about the direct trade between Indochina and Japan, in 
1907 Japan exported to Indochina the amount of goods with the value of 10,834,225 Fr, 1908: 
15,881,711 Fr; imported from Indochina in 1907: 2,037,839 Fr, 1908: 2,716,432 Fr [GGI, 3562].

4 In this period, a report was sent to Japan in which “Please pay attention to my record (Bre-
nier) about export to China and Japan that our big competitors in this kind of goods are Korea, In-
dia, Thailand, and then Taiwan quickly comes to raise her role. In terms of cottons, major sup-
pliers in turn India, USA and China. From 2 and 3 years, Egytian export gradually is coming true” 
[GGI, 3562; Robequin 1939, 342; IH 1999, 66].

5 According to the reports of business firms in Cochinchina, Cochinchinese rice seemed not as 
good-looking as Rangoon rice and Thai rice but its quality was better than others’. According to 
other reports, generally Cochinchinese rice should not be compared with Caroline rice of USA 
and Piemont rice of North Italia, but on the other hand, in terms of nutrition value, it is the same, 
or even better than the best rice of other countries [Martini 1931].

6 Musty odor?
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7 “Importations croissantes du riz de Rangoon en Corée. Exportations croissantes du riz Coréen 
au Japon – Possibilité pour notre riz d’Indochine de concurrencer le riz de Rangoon” [GGI, 3579]. 
Researches on the situation of rice trade in Cochinchina in 1877 found that: Saigon port exported 
1,467,854 picul (88,658,381kg) of rice, worth of 2,295,343 piastres (Indochinese currency) to 
countries such as France, Europe, America, Indonesia (East Indies of Netherland), Philippiness, 
China (come to Hong Kong to account for the highest propotion) [Quang & Thanh 2000, 33–42].

8 Additional part of the report said that: “On 18th July 1913, the press continued to report the 
busy activity of ports in Korea, which is the massive import of Japanese rice... Rice from Korea 
was only moved to Japan after obtaining certificate about rice origin from the Korea Customs”.

9 Japan’s threat created the French government to implement an open policy for Indochina. Al-
bert Sarraut’s policy based on the “association rules and enforcement of protection mode honest-
ly,” in which his program of the second colonial exploitation as well as his many other policies, 
generally Governor Sarraut was not recommended by French immigrants, and even criticized by 
the French land exploiters in Indochina [Marc & Coly 1946, 142; Anh 2008, 151–152].

10 In 1913: 50,250,000 koku (1 koku = 80 litres), in 1914: 57,006,000 koku, in 1915: 
55,024,000 koku, in 1916: 58,442,000 koku, in 1917: 54,068,000 koku (this figure is suspected by 
the French consulate in Yokohama), in 1918: 55,783,440 koku (58,982,000 koku estimated in a 
report sent from the French consulate in Yokohama dated 5th October 1918, excluding rice from 
Korea and Taiwan. In fact the figure was 55,783,440 koku, not including Korea and Taiwan, the 
report sent on 20th November 1918) [GGI, 2021 and 3819].

11 In balance of import from it seems that Indochina always leads first. Reports of France Con-
sulatein Seoul confirmed that “rice export licensing of Indochina are top priorities for the Japan-
l’autorisation d’exportation du riz d’Indochine en été une première satisfaction pour les Japonais” 
[GGI, 3441].

12 Due to the year of bad harvest in Cochinchina, bad quality of rice and so forth that made 
Governor General of Indochina much concerned. A number of meetings were convened for im-
proving and ameliorating the quality of rice for regional competition, especially Thai one… Rice 
export through Saigon port in 1919 was 762,259 tons, in 1920: 1,020,399, and better in the years 
afterwards [Pouyanne 1912, 370–385].

13 Cochinchinese rice export: in 1918: 1,447,000 tons, 1919: 413,000 tons, 1920: 1,038,000 tons, 
1922: 1,200,000 tons, 1923: 1,145,000 tons, 1923: 1,447,000 tons [Quang & Thanh 2000, 33–42; 
AO, 15/1124].

14 “Arrangement commercial entre la France et le Japon, tendant à régler provisoirement le 
statut des échanges entre l’Indochine et le Japon”.

15 According to a document analysis, French and Vietnamese trade accounted for more than 
50 %, instead of the pre-crisis economic relations between Vietnam and foreign countries ac-
counting 70 %.

16 For example, in 1931, Japan exported to Indonesia the amount of goods worth 63,450,000 JPY, 
nearly 37 times more than that to Vietnam and imported from Indonesia: 46,080,000 JPY nearly 
7.2 times more than that from Vietnam. In 1939, Japan exported Indonesia the amount of goods 
worth 137,802.000 JPY nearly 70 times more than that of Vietnam and imported from Indonesia 
the amount of goods worth 71,741.000 JPY nearly 2 times more than that of Vietnam. For two 
kind of rice and paddy exported to Japan (called as Sai Gon rice), still accounted for the bulk 
amount in 1924–1927 [RST, 039841].

17 On 26 January 1935 (rice unity: 100 kg):
– In Saigon market: Blanc No. 1 (25 % brisures), price: 3.62 piastres (White N01 – 25 % broken 

rice); Blanc No. 2 (Japon 40 % brisures), price: 3.49 piastres (White N02 – Japan 40 % broken 
rice); Blanc No. 2 (Java 50 % brisures), price: 3.39 piastres (White N02 – Java 50 % broken rice).

– Meanwhile, in Haiphong: White 1st quality (estimated around 5~5.2 piastres); White 2nd 
quality (estimated around 4.2~4.4 piastres).

– In Hong-kong: Saigon Long No. 1: 6.54 H.K dollars; Saigon round No. 1: 6.46 H.K dollars.
– In Marseille: Saigon No. 1: 44.8 francs.
18 M. J. P. Dubose sécretaire-interprète de 2ème Gérant le Consulat de France à Séoul à Pilla, 

Ambassadeur de France à Tokyo [RST, 75110-01].
19 In this period, the United States, Britain, the Netherlands implemented the embargo, free-

zing of assets, banning import… with Japan.
20 The currency was passed from Indochina Bank in 1941 and early in 1945. Consequently, in-

flation was a major factor in the important reason causing Vietnamese famine in 1945.
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21 In 1940, Japan rice exported to nearly 80 % of total exports throughout Indochina. Besides, 
nearly 70 % of the export value of Japan to Vietnam as silk fibers. The JPY is used in Japan to pay 
between Indochina and unlikely to encounter any obstacles yet [GGI, 4217].
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Торгові відносини В’єтнаму та Кореї
у першій половині XX століття

Нгуєн Мань Зунг
У колоніальний період Тонкін, Аннам і Кохінхіна (В’єтнам) були невід’ємною частиною 

французького Індокитаю. Після того як Японії вдалося приглушити корейський народний 
опір, уряд імперії поступово створив свою колоніальну адміністрацію на Корейському пів-
острові. Тому корейські та в’єтнамські торгові відносини багато в чому залежали від еконо-
мічної політики метрополії та колоніальних урядів.

У перші десятиліття XX століття торгові зв’язки між колоніальною Кореєю та французь-
ким Індокитаєм були односторонніми. Японія імпортувала рис із Сайгону і стала великим 
імпортером рису Індокитаю. На корейських ринках рис, імпортований з Індокитаю, нази-
вався рисом “аннам”. Водночас із процесом політичних та військових репресій у Кореї була 
створена система контролю монополізації внутрішньої та зовнішньої торгівлі японським 
колоніальним урядом, у якій сільськогосподарська продукція була важливим напрямом.

На початку 1945 року, зіштовхнувшись із швидкими військовими змінами в Європі, 
японці влаштували державний переворот, поваливши французьку владу в Індокитаї, і поси-
лили контроль над економікою: індокитайська зовнішня торгівля була монополізована 
японськими компаніями. Багато основних продуктів харчування, особливо рису в Кореї та 
В’єтнамі, було забрано на потреби війни. Ця економічна політика мала серйозні наслідки 
для населення колоній і стала однією з причин, яка мотивувала в’єтнамський та корейський 
народи в боротьбі з японцями в серпні 1945 року.

Ключові слова: В’єтнам, Корея, Японія, економіка, колонізація, XX століття, рис

Торговые отношения Вьетнама и Кореи
в первой половине XX века

Нгуен Мань Зунг
В колониальный период Тонкин, Аннам и Кохинхина (Вьетнам) были неотъемлемой 

частью французского Индокитая. После того как Японии удалось приглушить корейское 
народное сопротивление, правительство империи постепенно создало свою колониальную 
администрацию на Корейском полуострове. Поэтому корейские и вьетнамские торговые 
отношения во многом зависели от экономической политики метрополии и колониальных 
правительств.

В первые десятилетия XX века торговые связи между колониальной Кореей и француз-
ским Индокитаем были односторонними. Япония импортировала рис из Сайгона и стала 
крупным импортером риса Индокитая. На корейских рынках рис, импортированный из Ин-
докитая, назывался рисом “аннам”. Совместно с процессом политических и военных ре-
прессий в Корее была создана система контроля монополизации внутренней и внешней 
торговли японским колониальным правительством, в которой сельскохозяйственная про-
дукция была важным направлением.

В начале 1945 г., столкнувшись с динамичными военными изменениями в Европе, 
японцы устроили государственный переворот, свергнув французскую власть в Индокитае, 
и усилили контроль над его экономикой. Индокитайская внешняя торговля была монополи-
зирована японскими компаниями. Многие основные продукты питания, особенно рис в Ко-
рее и Вьетнаме, шли на нужды войны. Эта экономическая политика имела серьезные 
последствия для населения колоний и стала одной из причин, которая мотивировала вьет-
намский и корейский народы в борьбе с японцами в августе 1945 года.

Ключевые слова: Вьетнам, Корея, Япония, экономика, колонизация, XX век, рис
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The article is devoted to the study of the activities of the prominent Japanese thinker and poli-
tician Kita Ikki during the period associated with the revolutionary events in China. This period is 
divided into four parts: (1) cooperation with Chinese political emigrants in Tokyo (1906–1911); 
(2) the first stay in China and participation in the Xinhai Revolution (1911–1913); (3) involuntary 
return to Japan (1913–1916); (4) second stay in China (1916–1919). The study shows that at the 
first stage, his views sharply radicalized. The initial impetus to this was the awareness of the im-
possibility of a peaceful, evolutionary path of transformation. Entry into the circle of “continental 
ronins” and Chinese political emigrants gave Kita’s activities a new, external direction: through 
the revolution in China to the world revolution. Familiarity with the ideas of the Russian Popu-
lists, Socialists-Revolutionaries and anarchists increased his conviction of the need for revolutio-
nary violence. At the second stage, the experience of participating in the Xinhai Revolution led to 
a rethinking of the drivers of the revolution, its strategy and tactics. In addition, Kita comes to un-
derstand the need for radical changes in Japanese politics towards China, and directs his efforts in 
1913–1916 to achive this goal. At the same time, his experience led to a deep spiritual crisis, the 
exit from which Kita found in religion, namely, the teachings of Nichiren. Finally, the second stay 
in China (1916–1919) convinced him about the impossibility of positive changes in this country 
without radical transformations in Japan itself. The experience of participating in the Chinese 
revolution was reflected in the books written in this period.

Keywords: Kita Ikki, intellectual biography, Japan, China, Xinhai Revolution, socio-political 
thought

С. В. Капранов
КИТАЙСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ КІТА ІККІ

У житті і творчості Кіта Іккі (北一輝, 1883–1937)1 період, пов’язаний з револю-
ційними подіями в Китаї, посідає особливе місце. Період цей починається від зна-
йомства Кіта Іккі з китайськими емігрантами (1906) і закінчується його другим та 
остаточним поверненням на батьківщину (1919). У цей час написано дві з трьох го-
ловних праць Кіта – “Неофіційна історія китайської революції” та “Нарис законо-
проекту реорганізації Японії”. Тоді ж у житті його сталася низка важливих змін: він 
узяв собі псевдонім Іккі замість справжнього імені Терудзіро (輝次郎), одружився, 
усиновив дитину, став з атеїста ревним буддистом – адептом Ніцірена.

Як зауважують дослідники, різка зміна сталася в цей період і в політичних по-
глядах Кіта. Так, за В. Молодяковим, після публікації книги “Доктрина країноєд-
ності та чистий соціалізм” (Кокутайрон ойобі дзюнсей сякайсюґі 国体論及び純正
社会主義, 1906 р.) закінчився соціалістичний період еволюції японського мислите-
ля [Молодяков 1999, 147]. К. Шпільман також твердить, що внаслідок розчарування 
через неуспіх цієї книги “Кіта полишив свої зв’язки з лівими й перейшов на проти-
лежний край політичного спектра” [Szpilman 2002, 470]. На думку Л. Голднера, це 
сталося пізніше: “Кіта в 1911 р. був іще соціалістом та інтернаціоналістом і вважав 
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китайсько-японське співробітництво засадничим для викорінення західного імпе-
ріалізму в Азії”, проте неспроможність Китайської Республіки стати могутньою 
державою стала причиною його розчарування й подальшої спроби “синтезу марк-
сизму з культом японського імператора” [Goldner 2009, 92–93]. Хаґіхара Мінору да-
тує цей перехід часом написання “Неофіційної історії китайської революції” 
(1915 р.) [Хаґіхара 2003, 38–39]. Куно Осаму та Цурумі Сюнсуке також вважають, 
що “Неофіційна історія” знаменує поворот Кіта від соціалізму до націоналізму; на-
томість Д. Орбах твердить, що головна зміна відбулася у сфері епістемології 
[Orbach 2011, 349–350]. Сам Кіта, однак, не бачив істотних зрушень у своїх погля-
дах [Wilson 1969, 77; Osedo 1973, 4]. 

Таким чином, для реконструкції інтелектуальної біографії Кіта Іккі китайський 
період його діяльності потребує спеціального розгляду. Щоб краще зрозуміти роз-
виток поглядів Кіта в цей період, необхідно докладно проаналізувати не лише ідеї 
чи хід подій, а й ширший контекст, у якому відбувався розвиток поглядів мислите-
ля. Це і є головна мета нашого дослідження. Життя Кіта в зазначений період поді-
ляється на чотири частини: (1) співпраця з китайськими політичними емігрантами 
в Токіо (1906–1911 рр.); (2) перше перебування в Китаї та участь у Сіньхайській 
революції (1911–1913 рр.); (3) вимушене повернення до Японії (1913–1916 рр.); 
(4) друге перебування в Китаї (1916–1919 рр.). Цим і обумовлена структура нашої 
статті.

І. 1906–1911 рр.
Любов до китайської культури розвинулася в Кіта Іккі, як і в багатьох його су-

часників, з дитинства. Вона виросла із захопленння конфуціанською класикою, яку 
Кіта вивчав у приватній школі Вакабаясі Ґен’екі (若林玄益, 1841–1895) [Фудзіта 
2013, 51]. Проте це була любов до уявної країни стародавніх мудреців та поетів; су-
часного йому реального Китаю Кіта не знав. Знайомство з ним розпочалося 
1906 року, коли молодий мислитель вступив до двох організацій, що ставили за 
мету організацію революції в Китаї. 

Першою з них було Товариство революційної критики (Какумей хьоронся 革命
評論社), членами якого були Міядзакі Тотен (宮崎滔天, 1871–1922), Вада Сабуро 
(和田三郎, 1872–1926), Іке Кьокіці (池亨吉, 1873–1954)2, Каяно Наґатомо (萱野長
知, 1873–1947), Кійофудзі Косіціро (清藤幸七郎, 1872–1931) та ін. [Wilson 1969, 
45–46; Фудзімото 2000, 139]. Більшість із них на той час уже бували в Китаї, добре 
знали цю країну і брали участь у боротьбі китайців проти правлячої маньчжурської 
династії. Наприклад, Міядзакі Тотен ще 1897 р. їздив до Китаю досліджувати таєм-
ні товариства, познайомився із Сунь Ятсеном, наступного року знову відвідав Се-
рединну імперію, щоб допомогти реформатору Кан Ювею втекти від переслідувань 
[Kleeman 2012, 51]. Кійофудзі Косіціро разом із Міядзакі Тотеном супроводжував 
1900 р. Сунь Ятсена до Кантона для таємних перемовин із китайськими посадовця-
ми [Schiffrin 1968, 182]. Іке Кьокіці був приватним секретарем Сунь Ятсена. 

Таких людей називали “континентальними ронінами” (тайріку ронін 大陸浪人) 
або “китайськими ронінами” (сіна ронін 支那浪人)3. Це були пасіонарії, що шукали 
в Китаї чи то іншіх країнах Азії можливості для застосування своїх сил, реалізації 
своїх ідей та проектів. Серед “континентальних ронінів” були особи різного ґатун-
ку – романтики і прагматичні ділки, революціонери і розвідники, державники й 
авантюристи. У західній науковій та науково-популярній літературі “континенталь-
них ронінів” часто назагал характеризують як добровільних агентів на службі япон-
ського імперіалізму [Japan at War 2013, 61–63]. Така характеристика, на наш погляд, 
є однобічною. Наприклад, Міядзакі Тотен, якого можна вважати парадигматичним 
представником зазначеного типу, усе життя був переконаним супротивником будь-
якого імперіалізму, у тому числі і японського [Kleeman 2012, 62].
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“Континентальні роніни” були прихильниками ідеї паназіатизму – солідарності 
країн Азії для опору колоніальній експансії Заходу. У ранній період розвитку пан-
азіатизму (1877–1900 рр.) переважало прагнення будувати цю солідарність на за-
садах рівності, натомість пізніше посилилася тенденція розглядати Японію як 
майбутнього азійського лідера і навіть визнавати за нею право експансії на конти-
нент (докладніше ми писали про це раніше: [Капранов 2017, 156–172]). Йосікава 
Юкіе виділяє в цей період три головні групи паназіатистів: “співчутливих” 
(Compassonates), які прагнули безкорисливо підтримувати боротьбу народів Азії за 
незалежність; “співчутливих імперіалістів” (Imperialistic Compassionates), які висту-
пали проти західного колоніалізму, але виправдовували японську експансію; та 
“космополітів” (Cosmopolitans), які шукали рівноваги у стосунках між Заходом і 
Сходом. Пізніше виникла й четверта – “революцонерів”, які критикували япон-
ський імперіалізм і закликали до радикальних змін у самій Японії (одним з її заснов-
ників став Кіта Іккі) [Yoshikawa 2009, 14–15]. Міядзакі та інші члени Товариства 
революційної критики належали до першої групи.   

Паназіатизм зародився всередині Руху за свободу та права народу (Дзію мінкен 
ундо 自由民権運動), котрий виник 1873 р. навколо ідеї створення парламенту і про-
існував до її втілення в 1890 р. Він об’єднав у своїх лавах широкі кола незадоволе-
них владою верств – від самураїв до селян і дрібних підприємців [Михайлова 1990, 
160–163]. Єдиної, систематизованої ідеології в руху не було, проте серед його при-
бічників були популярні ідеї Дж. С. Міла4, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсера та ін. З Рухом 
за свободу та права народу були тісно пов’язані деякі члени Товариства революцій-
ної критики – наприклад, Вада Сабуро був секретарем Ітаґакі Тайсуке (板垣退助, 
1837–1919), одного з лідерів руху. Варто зазначити, що активістами цього руху були 
батько й дядько Кіта Іккі [Хаґіхара 2001, 75], а також його вчитель-китаїст Вакабая-
сі Ґен’екі [Вакабаясі... 2011].

Міядзакі разом з однодумцями видавали часопис “Какумей хьорон” (革命評論, 
“Революційна критика”)5. Про спрямованість видання можна скласти уяву вже зі 
змісту його першого числа: Вада Сабуро – “Загальний стан європейської револю-
ції” (Осю какумей-но тайсей 欧州革命の大勢), Кійофудзі Косіціро – “Заколоти в 
Китаї” (Сіна-но бодо 支那の暴動), Каяно Наґатомо – “За негайну революцію в Росії 
та Китаї” (Росін-но какумей ва кюсоку наре 露清の革命は急速なれ), Іке Кьокіці – 
“Постать людини високої мети” (Сісі-но фукоцу 志士の風骨) тощо [Фудзімото 2000, 
139–140]. Остання стаття знайомила читачів із життям і творчістю Бакуніна6. Каяно 
Наґатомо згодом пояснював, що мета видання – допомогти революціям у Китаї та 
Росії, двох найбльших автократичних державах світу, які заважають прогресу циві-
лізації. У номері 10 (за 25 березня 1907 р.)7 було зазначено: “Наша мета – це просто 
природна свобода для наших братів в усьому світі” [Crump 1980, 264]. Фудзімото 
Сінґо зазначає, проте, що як у цьому, так і в наступних номерах видання майже не 
торкалося внутрішніх проблем Японії [Фудзімото 2000, 140].

Коли 5 вересня 1906 р. вийшов перший номер часопису, Міядзакі надіслав його 
Кіта, а в листопаді послав також запрошення до співробітництва. Кіта тоді мешкав 
у дешевому пансіоні неподалік від Університету Васеда. Часопис зацікавив його, і 
3 листопада він завітав до Товариства революційної критики [Фудзімото 2000, 139–
140]. Згідно з Дж. Вілсоном, Кіта Іккі отримав запрошення від товариства у верес-
ні, але не зміг піти, бо був хворий, і попрохав завітати туди свого брата Рейкіці 
[Wilson 1969, 45]. Так чи інакше, Кіта Іккі вступив до товариства в листопаді 1906 р. 
[Фудзіта 2013, 51]. До такого кроку його спонукала, безперечно, фрустрація через 
заборону першої книги і неможливість реалізувати викладені в ній ідеї реформ 
японського політичного устрою. Крім того, Кіта ще у статтях, присвячених питан-
ню війни з Росією (1903 р.), виявляв паназійські настрої, зокрема закликав захис-
тити Китай від російської експансії [Хаґіхара 2001, 81–96; Чжао 2006, 31–32]. Із 
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членами товариства його також єднало спільне ідейне тло (спадщина Руху за свобо-
ду та права народу) і любов до китайської культури.

Другою організацією, до якої вступив Кіта Іккі 1906 р., був Китайський 
об’єднаний революційний союз (Чжунґо ґемін тунменхуей 中国革命同盟会, пізні-
ше – Китайський об’єднаний союз – Чжунґо тунменхуей 中国同盟会, скорочено 
Тунменхуей). Він був заснований 20 серпня 1905 р. в Токіо китайськими революціо-
нерами, що ставили за мету повалення правлячої маньчжурської династії Цін і вста-
новлення республіки. Значну допомогу у створенні організації надали японські 
паназіатисти, насамперед Міядзакі [Schiffrin 1968, 356, 358, 361–362]. Очолював 
Тунменхуей Сунь Ятсен. Ядро організації складали Хуан Сін (黄興, 1874–1916), 
Сун Цзяожень (宋教仁, 1881–1913), Чжан Бінлінь (章炳麟, 1868 – 1936), Тань Жень-
фен (譚人鳳, 1860–1920), Чжан Цзі (張繼, 1882–1947) та ін. Через рік після засну-
вання в її лавах було вже близько тисячі членів, переважно студентів, які навчалися 
в Японії [Schiffrin 1968, 362]. 

Кіта вступив до Об’єднаного союзу у грудні [Фудзіта 2013, 51]. 2 грудня в залі 
Кінкікан у Токіо, у районі Канда, відбувся мітинг з нагоди річниці журналу “Мінь-
бао” (民報, “Народний вісник”). Кіта був одним із небагатьох японців, які виступа-
ли перед китайськими студентами [Wilson 1969, 46]. Запис у щоденнику Сун 
Цзяоженя свідчить, що там, крім Кіта, виступали Іке Кьокіці, Каяно Наґатомо та 
Міядзакі Тотен [Фудзімото 2000, 139]. У своїй промові Кіта, зокрема, сказав: “Я ба-
жаю тільки всесвітньої революції, тому спочатку треба сподіватися на Китай” (цит. 
за: [Хаґіхара 2003, 33–34]).

Тунменхуей не був монолітною організацією – він поділявся на фракції, кожна з 
яких складалася з представників певного регіону і мала власні інтереси й погляди 
на революцію. У Кіта склалися добрі стосунки з представниками фракції “Союз 
оновлення Китаю” (Хуасінхуей 華興会), що об’єднувала вихідців із провінції Ху-
нань у Центальному Китаї, – Сун Цзяоженем, Хуан Сіном, Чжан Цзі, Тань Женьфе-
ном, а також з уродженцем провінції Чжецзян Чжан Бінлінем, лідером фракції 
“Союз відновлення” (Ґуанфухуей 光復会). Обидві фракції протистояли Сунь Ятсено-
ві та його землякам з південної провінції Ґуандун, об’єднаним у “Союз відродження 
Китаю” (Сінчжунхуей 興中会). Варте уваги, що Сун Цзяожень і Чжан Цзі навчалися 
в Університеті Васеда, як і сам Кіта з його братом [Wilson 1969, 48; Scalapino, Yu 
1961, 24]. Можливо, це обумовило дружні стосунки між ними і Кіта.

У лютому 1907 р. в лавах Тунменхуею вибухнув скандал:  Чжан Бінлінь та Чжан 
Цзі звинуватили Сунь Ятсена у привласненні значної частини грошей, наданих 
японським Міністерством закордонних справ та бізнесменом-японцем на допомогу 
революції. Кіта став на бік своїх приятелів [Wilson 1969, 48]. Восени 1907 р. Чжан 
Бінлінь та  Чжан Цзі з групою прихильників започаткували рух за усунення Сунь 
Ятсена з посади лідера. У жовтні вони видали маніфест, у якому звинувачували 
Суня в самочинному присвоєнні собі звання провідника руху, в авантюризмі, що 
призводив до безглуздих людських жертв, та у привласненні коштів [Scalapino, Yu 
1961, 20]. Однак досягти мети їм не вдалося.

Товариство революційної критики, проте, цікавив не тільки Китай – як було вже 
зазначено, воно ставило за мету допомогу революції також у Російській імперії. Від 
початку воно встановлювало зв’язки з російськими революціонерами, яких доля за-
носила до Японії, – з народницькою організацією “Воля”, що базувалася в Наґасакі, 
до якої належав М. К. Судзіловський (Ніколас Русель, 1850–1930); з учасником за-
маху на Олександра ІІІ етнографом Броніславом Пілсудським (1866–1915), братом 
Юзефа Пілсудського; а також із керівником бойової організації Партії соціалістів-
революціонерів Григорієм Гершуні (1870–1908) [Crump 1980, 260–265]. Окремі но-
мери часопису “Какумей хьорон” потрапляли до Росії й викликали там зацікав-
лення. Про це свідчить опублікований у номері 9 (за 25 лютого 1907 р.) лист від 
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В. Г. Черткова (1854–1936), секретаря Толстого, де сказано, що великий письмен-
ник читав “Какумей хьорон” і вбачає схожість його ідей зі своїми8. На додачу Чертков 
надіслав статтю Толстого “Про значення російської революції” [Crump 1980, 277].

Б. Пілсудський був у Японії із січня по серпень 1906 р. і тоді зустрічався з Мія-
дзакі Тотеном [Іноуе 2004, 95, 99–100]; отже, це було ще до вступу Кіта до товари-
ства. Гершуні приїхав до Японії в листопаді 1906 р., і вже 15 числа цього ж місяця 
відбулася його зустріч із Товариством революційної критики та Сунь Ятсеном, під 
час якої есер-бойовик ділився досвідом, розповідав про тактику терору. Звіт про цю 
зустріч, світлину російського гостя та інші матеріали про нього було опубліковано в 
номері 6 (за 25 листопада 1906 р.) та номері 8 (за 25 січня 1907 р.) часопису “Каку-
мей хьорон”. Звіт завершувався висновком: «Отож ми бачимо, що бомба – єдина 
відповідь тиранічній владі. Бомба значить просто “зустріч смерті зі смертю”. Це 
законний захист проти тиранічної влади. Якби ми жили в Росії, ми б, як Гершуні, 
полишили б літеплу Соціал-демократичну партію й приєдналися б до соціалістів-
революціонерів» [Crump 1980, 266–269]. Кіта Іккі брав активну участь у виданні 
“Какумей хьорон” [Kleeman 2012, 62]. Невідомо, чи був він присутній на зустрічі з 
Гершуні, але, напевне, брав участь у підготовці до друку згаданих матеріалів, а 
якщо й ні, то ознайомився з ними після публікації.

Росія була у фокусі інтересів іще однієї організації, з якою був пов’язаний Кіта, – 
Амурського товариства (Кокурюкай 黒龍会)9. Воно було створене 1901 р. й мало на 
меті боротьбу з російською експансією у Східній Азії. Лідером товариства був Уці-
да Рьохей (内田良平, 1873–1937), який добре володів російською мовою, кілька 
років прожив у Владивостоку й здійснив подорож через Сибір до Санкт-Петербурга. 
Серед членів-засновників були колишні провідні діячі Руху за свободу та права на-
роду і Ліберальної партії – Накае Цьомін (中江兆民, 1847–1901), Ої Кентаро (大井
憲太郎, 1843–1922), Інукаї Цуйосі (犬養毅,1855–1932) та ін. [Saaler 2011, 121]. 
Амурське товариство часто характеризують як ультранаціоналістичне, експансіо-
ністське, називають “авангардом японського імперіалізму”. Проте Танака Такеюкі 
доводить, що така думка є упередженою і не відповідає дійсності [Танака 2012, 
390–392]. 

Уціда, розглядаючи Російську імперію як ворога Японії, нещадно критикуючи 
царат, до російського народу (і слов’ян загалом) ставився прихильно і ще в 1901 р. 
писав, що він та його товариші готові “віддати свої сорочки” для допомоги росій-
ським революціонерам [Танака 2012, 403]. Допомагав Уціда і Сунь Ятсену, зокрема 
супроводжував його (разом із Міядзакі та Кійофудзі) в поїздці до Гонконґу та Сін-
гапуру [Schiffrin 1968, 181–182]. Амурське товариство брало активну участь у ство-
ренні Тунменхуею [Schiffrin 1968, 358; Фудзімото 2000, 139]. Як бачимо, воно тісно 
співпрацювало з Товариством революційної критики.

Дослідники не вказують дати вступу Кіта Іккі до Амурського товариства. Вони 
лише зазначають, що це сталося після вступу до Товариства революційної критики 
та Тунменхуею, коли Кіта познайомився з Уцідою [Wilson 1969, 46; Фудзімото 2000, 
139]. Повноправним членом Амурського товариства Кіта не був – він мав лише ста-
тус почесного члена (“гостя”, кякубун 客分) [Wilson 1969, 49].

“Російський слід” помітний у статті Кіта Іккі “Самогубство та атентат” (Дзісацу 
то ансацу 自殺と暗殺), опублікованій у 6-му номері “Какумей хьорон” за 10 листо-
пада 1906 р. під псевдонімом Ґайдзю (外柔) [Osedo 1973, 13–14, 56; Фудзімото 2000, 
140–141]. У ній Кіта згадує інтелектуалів-“бунтівників” Ніцше, Толстого, Горького, 
Тургенєва, Кропоткіна, Бакуніна – як бачимо, переважно росіян. Статтю написано в 
іронічному тоні. Кіта починає її з риторичного питання: “Я дивлюся на низку само-
губств, скоєних через душевні муки, і страх мене бере – чи не передвістя це атента-
тів?” Здавалося б, пише він, у країні, де одвічно править безперервна імператорська 
династія і є незрівнянний державний лад, підданим залишилися тільки відданість 
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монарху та любов до батьківщини. Звідки ж тоді “душевні муки”, що доводять до 
самогубств? Їх не знає рабська душа, “брудна від земних поклонів”, якій невідомо, 
що таке особистість. “Ці душевні муки... є революційною війною в серці, де зріє за-
колот”, – дає відповідь Ґайдзю. І закінчує знову риторично: “Гай-гай! Хто ж може 
бути певен, що змучений душею самогубця не перетвориться раптом на революцій-
ного атентатника?” (цит. за: [Фудзімото 2000, 140–141]). 

Поява у статті імен Кропоткіна та Бакуніна не випадкова. Це був час, коли япон-
ські радикально налаштовані інтелектуали захопилися анархізмом (свідченням чого 
є згаданий вище нарис про Бакуніна в “Какумей хьорон”). У пропаганді цих ідей у 
Японії чільну роль відіграв давній приятель Кіта – Котоку Сюсуй (幸徳秋水, 1871–
1911). Він зацікавився ними у в’язниці в лютому – липні 1905 р. [Crump 1980, 223]. 
У листопаді 1905 р. – червні 1906 р. Котоку їздив до США, звідки повернувся вже 
переконаним анархістом [Crump 1980, 224–225]. Він навіть листувався з Кропоткі-
ним [Crump 1980, 273–274, 284]. 

З другого боку, Котоку також цікавився китайським революційним рухом [Фудзі-
мото 2000, 138]. Кіта Іккі познайомив зі своїм товаришем Чжан Бінліня та Чжан Цзі 
[Wilson 1969, 48; Фудзімото 2000, 139]. У колі знайомих Кіта був і Лю Шіпей (劉師
培, 1884–1919), автор трактату, у якому намагався довести близькість ідей Ж.-Ж. Рус-
со та конфуціанської традиції. Навесні 1907 р. Лю приїхав до Токіо, де познайо-
мився з Кіта та Котоку. У червні того ж року Лю почав видавати анархістський 
часопис та разом із Чжан Цзі заснував Товариство вивчення соціалізму [Wang 
1998, 160]. Перше засідання цього товариства відбулося в серпні 1907 р.; Лю на 
ньому доводив близькість анархізму до даосизму та навіть конфуціанства [Scalapi-
no, Yu 1961, 23–25].

Проте врешті усі троє відійшли від ідей анархізму. Чжан Бінлінь, знавець китай-
ської класики, людина доволі консервативних поглядів, цікавився цим вченням 
лише епізодично. Лю Шіпей вже 1908 р. розчарувався в революційному русі й став 
конфуціанцем-монархістом, повернувся до Китаю й пішов на службу маньчжур-
ській династії. Найдовше анархістом залишався Чжан Цзі, проте й він, врешті-решт, 
став один із провідних діячів Ґоміньдану, був навіть депутатом парламенту [Wang 
1998, 161–162; Scalapino, Yu 1961, 26–27, 33]. 

Наведені факти переконливо свідчать про цікавість (а можливо, й захоплення) 
Кіта Іккі в цей час до анархізму. Наскільки вона була серйозною – сказати складно. 
Ван Сяолін зараховує його до анархістів [Wang 1998, 160]. Навряд чи це слушно: 
праці Кіта доводять, що головний напрям його думки завжди був державницьким. 
Проте і деякий, нехай короткочасний, вплив анархізму неможливо заперечувати.

1908 р. Кіта Іккі змінив помешкання: він оселився за рекомендацією Каяно Наґа-
томо у відставного чиновника Тайванського генерал-губернаторства Куросави Дзі-
ро (黒沢次郎), палкого патріота [Фудзіта 2013, 51]. Того ж року, як пише Номура 
Коїці, Кіта зробив спробу поїхати до Китаю для участі в революційній боротьбі, але 
зазнає невдачі: у Кобе його затримали детективи [Nomura 1966, 244]10. У Тунмен-
хуеї тим часом посилилися дебати щодо місця, з якого слід почати революцію. 
Кожен виступав за свою “малу батьківщину”: Сунь Ятсен – за Ґуандун, Сун Цзяо-
жень – за Центральний Китай. Врешті 1910 р. Сун Цзяожень і Тань Женьфен вирі-
шили діяти самостійно і рушили до Шанхая, щоб звідти готувати повстання у 
провінціях Хубей та Хунань [Wilson 1969, 48–49]. На урочистих проводах Уціда по-
обіцяв їм допомогу [Фудзімото 2000, 137–138].

Водночас у Японії сталася важлива подія, що торкнулася й Кіта Іккі, – “інци-
дент державної зради” (Тайґяку дзікен 大逆事件). 25 травня 1910 р. були заарешто-
вані троє анархістів. Наступні кілька тижнів поліція провела арешти по всій країні, 
затримуючи сотні підозрюваних. Врешті, після слідства і суду, 18 січня 1911 р. 
24 активісти соціалістичного руху за звинуваченням у підготовці замаху на життя 
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імператора отримали смертний вирок. Одинадцять з них, у тому числі Котоку Сю-
суя, було страчено, решті вирок було змінено на довічне ув’язнення [Crump 1980, 
375]. Невідомо, чи був Котоку учасником змови, хоча схоже, що він про неї знав 
[Crump 1980, 376–380]. Однак він був проти вбивства імператора [Crump 1980, 373].

Під час облав Кіта Іккі також затримали, оскільки його ім’я було в записнику 
Котоку, проте незабаром відпустили, з’ясувавши, що Кіта цілковито занурений у 
китайські справи і не становить небезпеки для японської влади [Фудзімото 2000, 
139; Фудзіта 2013, 51]. Щоправда, Окура Сейіці (大蔵栄一, 1903–1979)11 у своїх 
спогадах свідчить, що Кіта ці події інтерпретував інакше: “Мене включили до гру-
пи засуджених на смерть. Проте імператор Мейдзі... не дозволив” (цит. за: [Szpilman 
2002, 470]). Однак навряд чи таку версію варто сприймати всерйоз. “Інцидент дер-
жавної зради” продемонстрував, що влада толерантно ставиться до підготовки ре-
волюції в будь-якій іншій країні, але буде рішуче спиняти тих, хто зазіхає на 
державний лад Японії.

ІІ. 1911–1913 рр.
10 жовтня 1911 р. спалахнуло повстання в Учані в провінції Хубей, а наступного 

дня було створено революційний уряд, який закликав усіх китайців до повстання 
проти маньчжурської династії. Через тиждень, 17 жовтня, Сун Цзяожень відправив 
телеграму Уціді Рьохею: “Щоб визнати революційну армію за організацію, яка 
воює, прошу всієї можливої допомоги представників належних інстанцій Вашої 
країни”. Уціда негайно відправив до Китаю Кіта Іккі та Кійофудзі Косіціро; Мія-
дзакі та Каяно також вирушили туди [Фудзімото 2000, 137–138]. 26 жовтня Кіта ви-
їхав до Шанхая як спеціальний кореспондент часопису “Дзідзі ґеккан” (時事月函, 
“Місячник поточних подій”), який видавало Амурське товариство [Фудзімото 2000, 
138; Фудзіта 2013, 51].

Деякі дослідники припускають, що Кіта поїхав до Китаю, щоб уникнути пере-
слідувань через свої зв’язки з Котоку (наприклад: [Игнатович, Светлов 1989, 159]. 
Однак, як слушно зауважує К. Шпільман, це малоймовірно – часу, що пройшов від 
“Інциденту державної зради” до від’їзду Кіта, було досить, щоб його заарештувати 
[Szpilman 2002, 470].

Щодо діяльності Кіта в Китаї дослідники зазвичай обмежуються загальними 
фразами. Відомо, що він брав участь у Сіньхайській революції як відданий сорат-
ник Сун Цзяоженя (наприклад: [Nomura 1966, 236; Wilson 1969, 50]), проте Кубота 
Бундзі піддає цю участь сумніву [Szpilman 2002, 470]. Д. Орбах вважає, що реальна 
роль Кіта в тих подіях була “в найкращому разі, маргінальною” [Orbach 2011, 348]. 
За К. Шпільманом, Кіта поступово відійшов від революційної діяльності [Szpilman 
2002, 470–471]. Дж. Вілсон пише, що під час перебування в Китаї Кіта почав кри-
тично ставитися до Амурського товариства й особисто Уціди, розірвав з ними сто-
сунки і почав діяти самостійно [Wilson 1969, 49–50].

Важливим джерелом є депеші Кіта Іккі, надіслані з Китаю. Найціннішими, на 
думку Фудзімото Сінґо, є 13 телеграм до Амурського товариства, датовані періодом 
з 1-го по 18 листопада 1911 р., де висвітлено революційні події в Шанхаї та Нанкіні. 
У рамках цієї статті ми не можемо докладно на них зупинятися (детальніше див.: 
[Фудзімото 2000, 141–142]). Збереглися три телеграми від Кіта, датовані лютим-
березнем 1912 р., адресатом яких є Аріґа Бунхаціро (有賀文八郎, 1868–1946) – япон-
ський паназіатист, який, прийнявши в Індії іслам, узяв собі ім’я Ахмад (япон. Амадо 
阿馬土) та активно пропагував іслам у Японії12. У цих телеграмах Кіта критикує дії 
Сунь Ятсена та Хуан Сіна, але ще суворіше – японську політику щодо Китаю. Теле-
грами 7 березня 1912 р. було переслано поштою голові верхньої палати парламенту 
князю Токуґаві Іесато (徳川家達, 1863–1940) [Шпільман 2005, 1].
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Аріґа в листопаді-грудні 1911 р. їздив до Китаю, щоби передати значну суму 
грошей на допомогу китайській революції. Там він зустрівся із Сун Цзяоженем та 
Кіта Іккі, який виконував обов’язки його секретаря. Звіт про зустріч Аріґа виклав у 
листі від 3 грудня до Коно Хіронаки13, у якому характеризував Кіта як молодого й 
недосвідченого, але здібного й обізнаного чоловіка, який користується довірою Сун 
Цзяоженя й може забезпечити зв’язок між ним та Коно [Шпільман 2005, 4–5]. Зау-
важимо, що, хоча К. Шпільман і твердить, що Кіта надсилав детальні депеші про 
події тим, хто за них платив [Szpilman 2002, 470–471], у цьому випадку він визнає, 
що про платню не йшлося [Шпільман 2005, 6]. 

Стосунки Кіта Іккі із Сун Цзяоженем заслуговують на особливу увагу. У своїй 
книзі “Неофіційна історія китайської революції” Кіта виступає як палкий прихиль-
ник Суна. “Його (Сун Цзяоженя. – С. К.) справжня цінність... була не у винахідли-
вості, вченості чи полемічних статтях, а в послідовному, твердому й щирому 
патріотизмі”, – пише Кіта (цит. за: [Orbach 2011, 351]). Він суворо критикує Сунь 
Ятсена за некритичне копіювання іноземних моделей і покладання на західну допо-
могу та протиставляє йому Сун Цзяоженя як справжнього китайського націоналіста. 
Дослідники по-різному оцінюють таку характеристику. Номура, наприклад, з нею 
погоджується – на його думку, у фракції Тунменхуею, очолюваній Сун Цзяоженем і 
Хуа Сіном, був “найсильніше репрезентований націоналізм ханьської раси” [Nomura 
1966, 236]. Вілсон, проте, звертає увагу, що погляд Кіта суперечить загальноприй-
нятій оцінці в західній науковій літературі [Wilson 1969].

Справді, Сун Цзяоженя характеризують як прихильника західної демократії, 
британського парламентаризму, шанувальника Джефферсона і Медісона [Price 
1990, 234–245; Tomaszewski 2013]. Дж. Фенбі [Fenby 2013] протиставляє “прагма-
тичного та самовпевненого” Сун Цзяоженя “теоретику та мрійнику” Сунь Ятсену. 
За В. Томашевським, Сун Цзяожень був прихильником парламентської республіки з 
президентом як символічним очільником держави, натомість Сунь Ятсен – при-
хильником сильної президентської влади [Tomaszewski 2013]. Дж. Вілсон вважає, 
що обидва китайські революціонери були і націоналістами, і республіканцями, тоб-
то прибічниками західної демократичної моделі, але Сунь Ятсен мав більше кон-
тактів у західному світі й більше досвіду спілкування, аніж Сун Цзяожень [Wilson 
1969, 51–52]. Д. Орбах категорично заявляє, що характеристика, дана Кіта Іккі, май-
же нічого не дає для розуміння Суна як історичної постаті: “Є певна іронія в тому, 
що такий китайський революційний лідер, як Сун Цзяожень, певне найбільш демо-
кратичний і ліберальний з усіх своїх соратників, асоціювався в уяві Кіта з необме-
женою кривавою диктатурою” [Orbach 2011, 351].

К. Шпільман взагалі піддає дружбу Кіта із Сун Цзяоженем сумніву. Він звертає 
увагу, що Сун у своєму щоденнику згадує Кіта лише побіжно, що суперечить по-
відомленням останнього в “Неофіційній історії” [Szpilman 2002, 471]. Проте, як за-
значає Дж. Вілсон, щоденник Сун Цзяоженя обривається у квітні 1907 р., через 
п’ять місяців після вступу Кіта до Тунменхуею, тому ми не знаємо, наскільки добре 
вони були знайомі та що Сун думав про Кіта [Wilson 1969, 181]. Хуан Цзицзінь вва-
жає, що увага дослідників до стосунків Кіта із Сунь Цзяоженем є надмірною; на-
справді не менш важливими є зв’язки японського мислителя з іншими китайськими 
революціонерами, зокрема Тань Женьфеном та Чжан Цюнем (張群; 1889–1990) 
[Sato 2005, 132]. 

Після перемоги революції Сун Цзяожень став конкурентом Сунь Ятсена в бо-
ротьбі за посаду президента [Tomaszewski 2013]. Проте, коли 1 січня 1912 р. було 
проголошено Китайську Республіку, президентом, як відомо, став таки Сунь Ят-
сен; згодом він, однак, поступився Юань Шікаю. З ініціативи Сун Цзяоженя і за-
вдяки його зусиллям у серпні 1912 р. на базі Тунменхуею була створена політична 
партія Ґоміньдан [Dillon 2010, 149]. Генеральним секретарем Ґоміньдану, щоправда 
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номінально, став Сунь Ятсен, але реальним лідером був Сун Цзяожень [Фудзіта 
2013, 51; Wilson 1969, 51]. Він розробив програму, орієнтовану на більшість вибор-
ців, тобто на середній клас, завдяки чому його партія перемогла на виборах у грудні 
1912-го та січні 1913 р. [Fenby 2013]. Після перемоги Сун Цзяожень розпочав бо-
ротьбу за те, щоб кабінет був створений його партією, і претендував відповідно на 
місце прем’єра [Dillon 2010, 150–151]. Як лідер опозиції, Сун почав критикувати 
політику Юань Шікая; той пробував підкупити опонента, але марно [Tomaszewski 
2013; Wilson 1969, 51]. 20 березня 1913 р. на залізничній платформі в Шанхаї на 
Сун Цзяоженя стався замах, він був смертельно поранений і 22 березня помер. 
Польський дослідник В. Томашевський називає цю подію “непоправною втратою”. 
Він пише: “Смерть Сун Цзяоженя – поворотний момент в історії Китаю. Держава 
стала не парламентською республікою, а диктатурою” [Tomaszewski 2013]. Дж. Фен-
бі називає діяльність Сун Цзяоженя перед смертю “найяскравішим проблиском де-
мократії” в історії Китаю [Fenby 2013]. 

Суд встановив, що замовниками вбивства були прем’єр-міністр Чжао Бінцзюнь 
(趙秉鈞, 1859–1914) і президент Юань Шікай. Кіта Іккі, однак, цьому не повірив; 
він вважав, що до загибелі спричинилася внутрішня боротьба в Ґоміньдані, натякав, 
що до справи, можливо, причетний Сунь Ятсен, і намагався переконати членів пар-
тії у своїй правоті. Ця активність стурбувала японське консульство в Шанхаї, і 
8 квітня консул наказав Кіта залишити Китай на три роки. На думку Дж. Вілсона, 
причина полягала в тому, що японський уряд бажав стабільності в Китаї; можливо 
також, що це було зроблено на прохання Юань Шікая [Wilson 1969, 51–52]. Остан-
нє припущення, однак, нам видається малоймовірним.

До Японії Кіта Іккі повернувся не один, а з дружиною Судзуко (すず子)14, у ді-
воцтві Мабуці Ясу (間淵ヤス), дочкою контрактора з Наґасакі, з якою зустрівся у 
грудні 1911 р. в Шанхаї [Nomura 1966, 244; Wilson 1969, 52; Фудзіта 2013, 51].

ІІІ. 1913–1916 рр.
По поверненні до Японії Кіта Іккі та Судзуко оселилися в Токіо, в районі Аояма 

(їхній шлюб, утім, був остаточно оформлений лише 1916 р., коли Судзуко була вне-
сена до родинного списку [Фудзіта 2013, 51]). Кіта став ще більшим синофілом, ніж 
раніше, зокрема вдягався лише на китайський штиб [Wilson 1969, 53]. За Дж. Віл-
соном, тоді ж він узяв собі нове ім’я Іккі (一輝, дослівно “один виблиск”), яке разом 
із прізвищем виглядало цілком по-китайськи: 北一輝 (кит. Бей Іхуей). Японські до-
слідники, проте, вказують, що цей псевдонім Кіта почав використовувати трохи 
пізніше – з 1916 р. [Хаґіхара 2001, 75; Фудзіта 2013, 51]. Отже, досвід життя в су-
часному йому Китаї, що переживав занепад, не викликав розчарування в китайській 
культурі. Важливо також, що по поверненні Кіта відновив стосунки зі старими 
товаришами-соціалістами – Катаямою Сеном (片山潜, 1859–1933), Сакаї Тосіхіко 
(堺利彦, 1870–1933) та Осуґі Сакае (大杉栄, 1885–1923) [Wilson 1969, 53]. Це свід-
чить про те, що він продовжував вважати їхні погляди близькими своїм.

Тим часом у Китаї в липні 1913 р. розпочалася так звана “друга революція”, 
спричинена вбивством Сун Цзяоженя. У вересні вона зазнала поразки, після чого 
багато її учасників емігрувало до Японії, у тому числі Тань Женьфен і Фань Хун-
сянь (范鴻仙, 1882–1914)15 [Фудзіта 2013, 51]. Кіта приймав емігрантів у Токіо 
[Nomura 1966, 240]. Коли прем’єр-міністром у квітні 1914 р. став Окума Сіґенобу 
(大隈重信, 1838–1922), Кіта представив йому свої погляди на політику щодо Ки-
таю, намагаючись переконати підтримати революційні сили [Nomura 1966, 244]. 
Проте в серпні Японія вступила в Першу світову війну на боці Антанти, і її війська 
захопили німецьку військово-морську базу Ціндао, орендовану в Китаю. А в січні 
1915 р. Окума висунув Юань Шікаю “21 вимогу” – фактично програму підкорення 
Китаю, яка викликала обурення в Кіта. Він організував зустріч Тань Женьфена з 



Китайський період діяльності Кіта Іккі

The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          49

Окумою, щоб той зміг почути думку китайських революціонерів [Wilson 1969, 54]. 
У листопаді він написав працю “Китайська революційна партія і революційний Ки-
тай” (Сіна какумейто ойобі какумей-но Сіна, 支那革命党及革命之支那), щоб озна-
йомити Окуму та міністра закордонних справ Ісії Кікудзіро (石井菊次郎, 1866–1945) 
з обставинами китайської революції; посередником між Кіта й урядовцями висту-
пив Яно Рюкей (矢野龍渓, 1851–1931)16 [Фудзіта 2013, 51]. Та всі ці заходи вияви-
лися марними.

Кіта, проте, не полишав надії. Він допрацював книгу, значно доповнив її17. У но-
вій версії книга мала назву “Революційний Китай і зовнішньополітичні революції” 
(Какумей-но Сіна ойобі ґайко какумей 革命の支那及び外交革命), та побачила світ 
вона лише 1921 р. як “Неофіційна історія китайської революції” (Сіна какумей ґайсі 
支那革命外史) [Кіта 1938]18. Хуан Цзицзінь доводить, що ця книга значною мірою 
зазнала впливу Тань Женьфена, зокрема його автобіографії [Sato 2005, 132–133]. У 
вступі зазначено, що книгу написано не лише заради японських національних ін-
тересів, а також щоб виразити симпатію китайським товаришам та сприяти кращо-
му майбутньому обох країн. Книга була адресована японським високопосадовцям і 
військовим командного складу. Кіта сподівався переконати їх, що національні ін-
тереси вимагають докорінних змін у політиці щодо Китаю. “Неофіційна історія” 
містить звіт про події китайської революції, описує стосунки між її лідерами, роль 
японських “континентальних ронінів” тощо. Як зауважує Д. Орбах, це “безцінне 
джерело, хоча й дуже тенденційне” [Orbach 2011, 349]. Кіта суворо критикує, з од-
ного боку, Сунь Ятсена, з другого – японську політику в Китаї, зокрема альянс Япо-
нії з Англією.

“Неофіційна історія” свідчить про важливі зміни у світогляді Кіта Іккі. Насампе-
ред він остаточно відмовляється від ідеї мирних, хоча й революційних за характе-
ром перетворень (яку обґрунтовував у першій своїй книзі) на користь революційно-
го насильства. Практично, однак, він уже зробив цей вибір раніше, коли приєднався 
до революційного Тунменхуею, а не до реформістів на чолі з Лян Цічао, що мали в 
Японії свою організацію. По-друге, змінюється ставлення Кіта до конфуціанства, 
яким він захопився ще в дитинстві і яке високо оцінював у попередній книзі. У 
“Неофіційній історії” він називає конфуціанство “найгіршою з релігій”, оскільки 
вбачає в притаманній цьому вченню відразі до кровопролиття причину слабкості 
Китаю, якому потрібен герой, готовий до кривавої боротьби [Кіта 1938, 321]. По-
третє, як зазначає Д. Орбах, у світогляді Кіта відбувається епістемологічна зміна, 
тобто зміна погляду на шлях отримання революційних знань: від просвітництва, 
відкритого для широкого загалу, до “гностичної” позиції – ствердження провідної 
ролі “революційного героя”, харизматичного лідера, здатного розуміти “волю 
Неба”, та невеликого кола відданих йому “посвячених” [Orbach 2011, 350–351]. Ор-
бах вбачає тут вплив ідей Ніцірена (日蓮, 1222–1282).

Із вченням цього великого буддійського діяча Кіта Іккі, імовірно, вперше позна-
йомився ще в дитинстві, на рідному острові Садо, який є святим місцем для адептів 
ніціренізму. Хоча родина Кіта належала до іншої буддійської школи, у його батька 
зберігався примірник “Лотосової сутри”19, який, за переказом, належав самому Ні-
цірену (книга була отримана від настоятеля одного з місцевих храмів як сплата бор-
гу). Стикався Кіта Іккі, ймовірно, з цим вченням і пізніше: у добу Мейдзі відбувався 
своєрідний ренесанс ніціренізму, його вченням захоплювалися інтелектуали різних 
політичних поглядів. Зокрема, Котоку Сюсуй глибоко шанував Ніцірена як сильну, 
героїчну особистість [Игнатович, Светлов 1989, 8–9]. 

Проте Кіта захопився ніціренізмом лише по поверненні до Японії 1913 р., коли 
зустрів мандрівного проповідника Наґафуку (永福)20. Поступово релігійнійсть Кіта 
поглиблювалась, і з 1916 р.21 він почав щоденно декламувати “Лотосову сутру”, ко-
ристуючись “Ніціреновим” примірником, успадкованим від батька. З цією книгою 
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Кіта не розлучався до самої смерті й заповів її перед стратою своєму синові [Wilson 
1969, 58–60]. На думку Дж. Вілсона, Кіта вбачав певні паралелі між життям Ніці-
рена та своїм власним, зокрема розглядав загрозу з боку Заходу як аналог монголь-
ської навали в ХІІІ ст. [Wilson 1969, 61–62]. Свою книгу “Неофіційна історія 
китайської революції” Кіта називав “Тайсьо анкоку рон” (大正安国論), за аналогією 
з відомим трактатом Ніцірена “Ріссьо анкоку рон” (立正安国論, “Про запроваджен-
ня праведності й спокою в країні”), використовуючи своєрідну гру слів: Тайсьо (大
正) – назва періоду з 1912-го по 1926 р., у який написана книга; водночас дослівно 
ці ієрогліфи означають “Велика праведність”, тому “Тайсьо анкоку рон” можна ви-
лумачити і як “Про мир у країні в добу Тайсьо”, і як “Про велику праведність та 
мир у країні” [Wilson 1969, 57].

IV. 1916–1919 рр.
Коли добіг кінця трирічний термін заборони в’їзду до Китаю, Кіта Іккі знову ви-

рушає до Шанхая (у січні 1916 р. [Фудзіта 2013, 51] або в середині 1916 р. [Wilson 
1969, 62]). У Серединній державі саме розпочалася “третя революція”, відома також 
як “Війна на захист республіки”: у відповідь на спробу Юань Шікая проголосити 
себе імператором у грудні 1915 р. спалахнуло повстання в провінції Юннань, а в січ-
ні 1916 р. почався похід революційної армії на північ, до Юннані приєдналися інші 
провінції Півдня. Боротьба закінчилася перемогою республіканців після смерті 
Юань Шікая 6 червня 1916 р., проте Китай залишився розколотим. Через рік відбу-
лася ще одна невдала спроба реставрації монархії, цього разу – династії Цін. 14 серп-
ня 1917 р. Китай вступив у світову війну на боці Антанти (отже, як союзник Японії). 

Що робив у цей буремний час Кіта Іккі – невідомо. Можна припустити, що він 
намагався поновити зв’язки зі своїми китайськими товаришами. В одного з них, 
Тан Женьфена, влітку 1918 р. сталася трагедія: загинув його син Тань Ерші (譚弐
式), залишивши сиротою 4-річного онука. Китайський революціонер попрохав Кіта 
усиновити хлопчика. Той погодився і дав прийомному синові ім’я Тайкі (大輝, “ве-
ликий виблиск”). Кіта та Судзуко сподівалися, що хлопчик стане “мостом порозу-
міння” між Японією та Китаєм [Wilson 1969, 66].

Тим часом закінчилася Перша світова війна. На Паризькій мирній конференції 
японський уряд вимагав визнання своїх прав на колишні німецькі володіння в Цяоч-
жоу. Як виявилося, це була одна із секретних умов “позики Нісіхари” – допомоги 
Японії пекінському уряду Дуань Ціжуя. Обурені китайські студенти відповіли масо-
вою демонстрацією в Пекіні 4 травня 1919 року, що стала початком “Руху 4 травня”.

Кіта Іккі в той час мешкав у Шанхаї на другому поверсі маленької приватної лі-
карні, власником якої був його друг Наґата Мінору (長田実) [Wilson 1969, 63]. Там 
Кіта став свідком масових антияпонських демонстрацій та бойкоту японських това-
рів. У розпачі як від японської політики, так і від реакції китайців він 28 червня 
1919 р. написав листа своєму знайомому, професору Університету Такусьоку Міцу-
каві Каметаро (満川亀太郎, 1888–1936). Цей лист під заголовком “Оптимальне су-
дження щодо Версальської конференції” (Берусайю кайґі-ні тайсуру сайко ханкецу 
ヴェルサイユ会議に対する最高判決) пізніше був включений як додаток до “Не-
офіційної історії китайської революції” [Кіта 1938, 421–435]. У ньому Кіта піддає 
нищівній критиці американського президента Вудро Вільсона, а також британський 
і японський імперіалізм.

Ймовірно, пережите наштовхнуло Кіта Іккі на ідеї нової книги [Hotta 2007, 64].  
Її він написав у червні – серпні 1919 р., за сорок днів, під час яких тримав піст [Фу-
дзіта 2013, 57]. Спочатку він назвав книгу “Нарис засад реорганізації держави” 
(Кокка кайдзоан ґенрі тайко 国家改造案原理大綱, але1923 р. вона вийшла під ін-
шою назвою – “Нарис законопроекту реорганізації Японії” (日本改造法案大綱 Ні-
хон кайдзо хоан тайко), під якою й відома нині). На початку книги Кіта висловив 
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свій жаль з приводу побаченого: “Навіть наш сусід Китай, який користувався на-
шим захистом із часів Російсько-японської війни, відплатив нам зневагою” [Кіта 
1928, 1]. Щоб здійснити свій план, він закликає до революції, яку мають здійснити 
військові. 

Міцукава, отримавши листа від Кіта, показав його відомому паназіатисту Окаві 
Сюмею (大川周明, 1886–1957). Вони обидва також ознайомилися з “Неофіційною 
історією китайської революції” [Wilson 1969, 96]. Внаслідок цього в серпні 1919 р. 
Окава поїхав до Шанхая, щоб переконати Кіта Іккі повернутися до Японії. По при-
їзді Окава одразу ж пішов до клініки Наґати і почав доводити Кіта, що Японія на-
передодні революції і перебуває в більшій небезпеці, ніж Китай [Wilson 1969, 98]. 
Кіта погодився і 23 серпня передав Окаві першу частину своєї нової книги (до сьо-
мої глави), а решту по закінченні передав іншому паназіатисту з кола Окави – Іваті 
Фуміо (岩田富美夫, 1891–1943) [Фудзіта 2013, 51]. Наприкінці грудня 1919 р. Кіта 
разом з родиною повернувся до Японії, щоб втілити свій проект. На цьому китай-
ській період у його житті закінчився.

Висновки
Проведене дослідження показує, що зміни у світогляді Кіта Іккі в період з лис-

топада 1906 р. по грудень 1919 р. відбувалися в кілька етапів. Спочатку (1906–
1911 рр.) його погляди різко радикалізувалися. Первинним поштовхом до цього 
було усвідомлення неможливості мирного, еволюційного шляху перетворень. Вхо-
дження до кола “континентальних ронінів” і китайських політемігрантів надало 
діяльності Кіта нового спрямування – зовнішнього: через революцію в Китаї до 
світової революції. Знайомство з ідеями російських народників та есерів з їхньою 
тактикою терору посилило переконання в необхідності революційного насильства. 
Проведений аналіз показує, що в цей період радикалізм Кіта сягає свого апогею, що 
знаходить вияв у зацікавленні анархізмом. На другому етапі досвід участі в Сінь-
хайській революції (незалежно від ролі, яку Кіта відігравав у її подіях), поразка 
республіканських сил і трагічна загибель Сун Цзяоженя привели до переосмислен-
ня рушіїв революції, її стратегії і тактики: революція повинна мати глибоко націо-
нальний характер, її мають очолити харизматичний провідник і віддана йому еліта, 
що для досягнення мети готова на рішучі дії, включно з кровопролиттям. Крім того, 
Кіта приходить до розуміння необхідності докорінних змін у японській політиці 
щодо Китаю, на що спрямовує свої зусилля в 1913–1916 рр. Водночас пережите 
спричинилося до глибокої духовної кризи, вихід з якої Кіта знайошов у релігії – 
вченні Ніцірена. Нарешті, друге перебування в Китаї (1916–1919 рр.) переконало в 
неможливості позитивних змін у цій країні без радикальних перетворень у самій 
Японії. Таким чином, відбулося перетворення досвіду революційної діяльності на 
інтелектуальний потенціал, сконцентрований у двох книгах, написаних у цей час.

Розглянутий матеріал змушує поставити під сумнів твердження про перехід Кіта 
від лівих до правих політичних сил. Щонайменше до 1916 р. Кіта підтримував сто-
сунки як з китайськими лібералами, так і з японськими соціалістами. Більше того, 
Товариство революційної критики співпрацювало як з Уцідою, якого вважають ти-
повим правим радикалом, так і з Котоку та російськими лівими радикалами, що до-
водить умовність такого поділу для тогочасної Японії. Так само потребує уточнення 
характеристика Кіта в зазначений період як націоналіста, оскільки звичному розу-
мінню цього терміна суперечить принаймні синофільство мислителя й усиновлення 
ним хлопчика-китайця. Ці питання потребують подальшого вивчення.

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина. Подов-
ження голосних для спрощення не позначаємо. Японське написання наведено лише там, де 



С. В. Капранов

52                                                                                                          Східний світ, 2018, № 1

це важливо з огляду на тему дослідження. Японські власні назви ми наводимо відповідно 
до прийнятого в Японії порядку: спочатку прізвище, потім ім’я. Прізвище “Кіта” не відмі-
нюємо, оскільки вимовляти його слід із наголосом на кінцевому складі.

2 Варіанти читання імені: Іке Кокіці, Іке Кокі. Писав вірші під псевдонімом Іке Коуро (池
皐雨郎).

3 Ронін 浪人 – самурай, який залишився без сюзерена.
4 J. S. Mill. У старій транскрипції – Мілль.
5 Офіційний англійський переклад назви був “The Review of Revolutions” [Crump 1980, 

263]. Ми, однак, використовуємо в цій статті переклад “Революційна критика”, а не “Огляд 
революцій”, щоб зберегти зв’язок із назвою товариства.

6 Згідно з Дж. Крампом, стаття називалася “Постать людини високої мети – Михайла Ба-
куніна” (Сісі-но фукоцу Мікаеру Бакунін 志士の風骨ミカエル·バクーニン). Там, зокрема, 
згадано про перебування Бакуніна проїздом в Японії у 1861 р. [Crump 1980, 260].

7 Часопис виходив до березня 1907 р.
8 Дж. Трамп вважає, що Толстой читав лише англомовні колонки в часописі. Можливо, 

проте, що хтось перекладав йому з японської.
9 Назва організації походить від китайської назви річки Амур – Хейлунцзян 黒龍江 (япон. 

Кокурюко), що дослівно означає “річка Чорного дракона”, тому Кокурюкай нерідко пере-
кладають як “Товариство чорного дракона” (англ. Black Dragon Society). С. Саалер твер-
дить, що такий переклад використовувала сама організація [Saaler 2011, 122]. Однак лідер 
організації Уціда Рьохей наполягав, що її назву слід тлумачити саме як “Амурське товари-
ство”; до того ж на деяких її виданнях була вказана англійською назва “Amur Association” 
[Танака 2012, 393–394].

10 Ані Вілсон, ані Фудзіта про цю подію не згадують.
11 Окура Сейіці – учасник заколоту “молодих офіцерів” 26 лютого 1936 р., ідеологом 

якого був Кіта Іккі.
12 К. Шпільман вважає, що Кіта Іккі, як ерудована людина, не міг не читати книжок про 

іслам, і припускає, що на нього міг вплинути Аріґа, хоча свідчень тому й немає. Таку ж 
думку висловив відомий японський ісламознавець і арабіст Сінохе Дзюн’я (四戸潤弥) 
[Шпільман 2005, 4].

13 Коно Хіронака (河野広中, 1849–1923) – японський державний діяч, один із лідерів 
Руху за свободу та народні права, згодом – Ліберальної партії.

14 За Фудзітою – Судзу (スズ).
15 Інакше Фань Ґуанці 范光啓.
16 Він же Яно Фуміо 矢野文雄, японський політик і письменник, який на початку ХХ ст. 

був близький до соціалістичних кіл [Crump 134, 186–189].
17 За Фудзітою, “Китайська революційна партія і революційний Китай” містить перші ві-

сім глав майбутньої книги. У виданні “Неофіційної історії” 1938 р. дев’ятнадцять глав; у 
сучасних виданнях доданий ще один розділ, вилучений раніше, певне, цензурою.

18 Докладніше ми писали про цю книгу раніше: [Капранов 2015, 51–53; Капранов 2017, 
178–179].

19 “Лотосова сутра” (повна назва – “Сутра лотоса дивовижного Закону”, япон. Мьохорен-
ґекьо 妙法蓮華経) – головний священний текст школи Ніцірена.

20 Трапляється інше читання його імені – Ейфуку [Игнатович, Светлов 1989, 8–9].
21 За Фудзітою, навернення Кіта до ніціренізму відбулося 1 січня 1916 р. [Фудзіта 

2013, 51].
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Китайський період діяльності Кіка Іккі
С. В. Капранов 

Статтю присвячено дослідженню діяльності видатного японського мислителя й політич-
ного діяча Кіта Іккі в період, пов’язаний з революційними подіями в Китаї. Цей період по-
діляється на чотири частини: (1) співпраця з китайськими політичними емігрантами в Токіо 
(1906–1911 рр.); (2) перше перебування в Китаї та участь у Сіньхайській революції (1911–
1913 рр.); (3) вимушене повернення до Японії (1913–1916 рр.); (4) друге перебування в Ки-
таї (1916–1919). Дослідження показує, що на першому етапі погляди Кіта різко радикалі-
зувалися. Первинним поштовхом до цього було усвідомлення неможливості мирного, 
еволюційного шляху перетворень. Входження до кола “континентальних ронінів” і китай-
ських політемігрантів надало діяльності Кіта нового спрямування – зовнішнього: через ре-
волюцію в Китаї до світової революції. Знайомство з ідеями російських народників, есерів 
та анархістів посилило переконання в необхідності революційного насильства. На другому 
етапі досвід участі в Сіньхайській революції привів до переосмислення рушіїв революції, її 
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стратегії і тактики. Крім того, Кіта приходить до розуміння необхідності докорінних змін у 
японській політиці щодо Китаю, на що спрямовує свої зусилля в 1913–1916 рр. Водночас 
пережите спричинилося до глибокої духовної кризи, вихід з якої Кіта знайшов у релігії – 
вченні Ніцірена. Нарешті, друге перебування в Китаї (1916–1919 рр.) переконало в немож-
ливості позитивних змін у цій країні без радикальних перетворень у самій Японії. Досвід 
участі в китайській революції знайшов відображення у книгах, написаних у цей період.

Ключові слова: Кіта Іккі, інтелектуальна біографія, Японія, Китай, Сіньхайська рево-
люція, суспільно-політична думка

Китайский период деятельности Кита Икки
С. В. Капранов

Статья посвящена исследованию деятельности выдающегося японского мыслителя и 
политического деятеля Кита Икки в период, связанный с революционными событиями в 
Китае. Этот период делится на четыре части: (1) сотрудничество с китайскими политически-
ми эмигрантами в Токио (1906–1911 гг.); (2) первое пребывание в Китае и участие в Синь-
хайской революции (1911–1913 гг.); (3) вынужденное возвращение в Японию (1913–
1916 гг.); (4) второе пребывание в Китае (1916–1919). Исследование показывает, что на 
первом этапе взгляды Кита резко радикализовались. Первичным толчком к этому было осо-
знание невозможности мирного, эволюционного пути преобразований. Вхождение в круг 
“континентальных ронинов” и китайских политэмигрантов придало деятельности Кита но-
вое направление – внешнее: от революции в Китае к мировой революции. Знакомство с 
идеями русских народников, эсеров и анархистов усилило убеждение в необходимости ре-
волюционного насилия. На втором этапе опыт участия в Синьхайской революции привел к 
переосмыслению двигателей революции, ее стратегии и тактики. Кроме того, Кита прихо-
дит к пониманию необходимости коренных изменений в японской политике в отношении 
Китая, на что направляет свои усилия в 1913–1916 гг. В то же время пережитое привело к 
глубокому духовному кризису, выход из которого Кита нашел в религии – учении Нитирэн. 
Наконец, второе пребывания в Китае (1916–1919 гг.) убедило Кита в невозможности пози-
тивных изменений в этой стране без радикальных преобразований в самой Японии. Опыт 
участия в китайской революции нашел отражение в книгах, написанных в этот период.

Ключевые слова: Кита Икки, интеллектуальная биография, Япония, Китай, Синьхай-
ская революция, общественно-политическая мысль
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The historical destiny of Ukraine was such that many of its intellectuals happened to be abroad 
where continued their research work for the benefit of other countries. It started already in the 
17th century. In the 19th century many Ukrainians appeared in the Caucasus, the Central Asia, the 
Siberia as exiled oppositionists to the Tsarist regime or as the Russian administrators and mili-
taries. Among them there were also many clergymen, especially from the Kyiv-Mohyla Academy. 
Being engaged in missionary work they nevertheless showed interest to the life, language and 
habits of indigenous people and fixed this materials of their fieldwork on paper. In this connection 
one must remember the names of Exc. Bishop Veniamin, Lev Lopatynskiy, Petro Skoryk, well 
known St. Innokentiy of Irkutsk and many others.

After the Russian revolution the Ukrainian Orientalists under the guidance of Acad. Agathan-
gel Krymskyі managed to start some research work and translation of Oriental authors but at the 
beginning of the 30-ies of the 20th cent. the Oriental studies in Ukraine were destroyed, specia-
lists were obliged to move to remote parts of the Soviet Union in order to save their lives. The 
majority of them emigrated to the West. The most prominent among them was historian of 
Ukraine and Turcologist Omeljan Pritsak who made his studies in Germany and later moved to 
the USA. He was the main organizer of an important international academic organization – So-
cietas Uralo Altaica, president of which he was elected (1958–1965). After Ukraine gained inde-
pendence he returned to Kyiv and took an active part in revival of Ukrainian Orientalistics. 
Professor V. Dubrovsky contributed to the US sponsored review “Dergi” (Munich). After emigra-
tion to the United States he continued his research work in Ukrainian emigrants’ scientific centres. 
Our compatriots from Crimea were engaged also in that work. These were Crimean Tatars J. Sei-
damet, M. E. Kyrymal and the Karaims S. Shapshal, S. Szyszman, M. Sarach.

Ukrainian emigrants In the Far East managed to organize their education and cultural life: 
publication of papers, theater groups, choirs. A. Dibrova and W. Odynets published in Harbin 
“A Ukrainian-Nippon Dictionary” (1944). Much was done by sinologist V. Svit.

keywords: Ukrainian Oriental studies, history of Ukrainian Orientalism, Ukrainian diaspora, 
Omeljan Pritsak

Ю. М. Кочубей
Українське сходознавство за межами країни
(XX – поч. XXi ст.)

У своїй по-енциклопедичному короткій, але дуже інформативній статті, що мала 
назву “Орієнталістика”, в Енциклопедії українознавства, виданій 1969 року за кор-
доном, Омелян Йосипович Пріцак приділив досить багато місця сходознавчій ро-
боті українських вчених, які з тих чи інших причин опинилися за межами своєї 
Батьківщини.

Історична доля України склалася так, що практично у всі періоди її історії  час-
тина вчених-українців перебували за кордоном, де поглиблювали свої знання або 
займалися науковою діяльністю, і все на користь чужих держав, бо власної не мали. 
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Це ж стосується і сходознавців. Життя і діяльність декотрих більшою чи меншою 
мірою вже вивчені, а решта чекають своїх дослідників. Для багатьох сходознавство 
не було основним заняттям, але їхні праці стали цінним внеском у скарбницю нау-
ки. Тут варто згадати відомі “Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік” 
Василя Григоровича-Барського (1701–1747) (укр. текст див.: [Григорович-Барський 
2000]) – яскраві етнографічні матеріали з життя народів Близького Сходу, де він 
прожив 24 роки, працю митрополита Симона Тодорського (1700–1754) із впрова-
дження східних мов у Києво-Могилянській академії, досвід вивчення яких він ви-
ніс із німецького міста Галле, де сам вивчав східні мови під керівництвом проф. 
Й. Д. Міхаеліса (1717–1794). Цікавою сторінкою історії зацікавлення українців “ек-
зотикою” можуть бути спроби капітан-лейтенанта Ю. Лисянського з Ніжина (1773–
1837) скласти словнички мови аборигенів Гаваїв та островів Пасхи під час морської 
експедиції до Тихого океану чи дослідження відомим мандрівником з м. Малина 
М. Миклухо-Маклаєм (1846–1888) життя і побуту аборигенів Нової Гвінеї. Насиче-
ні етнографічним матеріалом також подорожні записки адмірала австро-угорського 
флоту Ярослава Окуневського (1860–1929), які він друкував у пресі Західної Украї-
ни [Кіцера 2009; Кочубей 2016]. Професор Симон Наріжний (1898–1983) підготу-
вав цікаву роботу “Мусульманський Схід”, яку видав у Празі 1931 року, вона й 
сьогодні могла б бути корисним навчальним посібником для студентів [Кочубей 
2010]. Автором першої граматики чуваської мови був митрополит Веніамін (Пуцек-
Григорович) (1706–1783), багато служителів церкви, випускників Києво-Могилянсь-
кої академії, працювали в Сибіру і країнах Далекого Сходу, де виявляли інтерес до 
мов, історії і звичаїв місцевого населення. У кордонах Російської імперії теж не 
один українець зацікавлювався культурою і мовою тих народів, серед яких їм дово-
дилося жити, перебуваючи на “царській службі” чи на засланні (Л. Лопатинський 
(1842–1922), М. Гулак (1821–1899), О. Навроцький (1823–1892), Д. Яворницький 
(1855–1940)) [Алієва 2007]. Яскравим прикладом поваги до нечисленних народів та 
любові до науки може бути українець Петро Скорик (1906–1985), автор першої гра-
матики чукотської мови.

Спалах інтересу до Сходу, зокрема до регіону Чорного моря, з’явився в україн-
ських інтелектуалів під час і після Першої світової війни, коли  на порядок ден-
ний стало питання незалежності України. Його зумовили геополітичне положення 
нашої країни, її потенціал і очевидна можливість поживитися за її рахунок для 
сусідів. Знаковою постаттю серед вчених-геополітиків був проф. С. Рудницький 
(1877–1937), який видав у Відні в 1916 р. монографію – трактат “Чому ми хочемо 
самостійної України?” [Рудницький 1916; 1994], а до цього (1910 і 1914 рр.) – кни-
гу “Коротка географія України” у двох томах. Вболіваючи за долю своєї Вітчизни, 
українські вчені на еміграції конспіративно створили віртуальний науковий центр – 
Український Чорноморський інститут (1940–1949), який, проте, розгорнув реальну 
діяльність, видаючи з різними хитрощами наукову літературу, стверджуючи права 
України і її роль у розбудові Чорноморського простору. Обґрунтовував геополітич-
не значення України і її право на самостійний розвиток також д-р Юрій Липа 
(1900–1944), котрий працював у Празі та Варшаві, перед Другою світовою війною і 
в її ході випустив три чудові книги: “Призначення України” (1938), “Чорноморська 
доктрина” (1940, підпільно в окупованій Варшаві) і “Розподіл Росії” (1941, у Вар-
шаві, циклостилем). З погляду геополітики він розглядав простір від Балкан до Кас-
пію і його важливість для забезпечення національних інтересів України. Таких смі-
ливих висновків та ідей щодо майбутнього України не висловлював досі ніхто. 
Обидва вчені загинули від рук енкаведистів. Проф. Л. Биковський (1895–1992) під-
готував покажчик “Туреччина. Бібліографічні матеріали” (1940) [Биковський 1940], 
а також разом з Ю. Липою цікаву роботу “Чорноморський простір. Атляс” (1941). 
Виготовлялися такі публікації примітивними методами і малими накладами, але 
вони свідчили, що українська наука живе.
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Відомо, що сходознавство, яке в Україні після російської революції тільки става-
ло на ноги завдяки кипучій діяльності насамперед А. Кримського і виявило значний 
потенціал, було брутально ліквідовано в 30-х рр. ХХ ст., що позбавило шансів на 
майбутнє тих науковців, які досліджували Схід, і призвело до величезної втрати ка-
дрів, які розпорошилися по всьому світові. Нерішучі, спорадичні спроби після Дру-
гої світової війни відновити в Академії наук УРСР орієнтальні студії закінчувалися, 
не маючи підтримки влади, невдачею. Влада вважала за непотрібне в провінційній 
колоніальній Україні мати наукові центри, де б досліджувалися питання сучасної 
філософії, міжнародної дипломатії, новітньої філології, сходознавство і навіть істо-
рія Київської Русі.

Багато вчених, у тому числі і сходознавців, емігрували під час Другої світової 
війни на Захід. Поступово, долаючи великі труднощі, деякі поверталися до наукової 
праці. Спираючись тільки на матеріальні ресурси небагатої української діаспори, 
завдяки своєму патріотизму і невтомній праці завоювали авторитет у західному нау-
ковому середовищі і створили ряд наукових осередків, де розвивалося вивчення за-
бороненої в УРСР проблематики, чим було забезпечено тяглість вітчизняної традиції 
науки. Наукові центри було створено у США, Канаді, ФРН, пізніше у Франції. З 
перших еміграційних років було організовано видавництва, де виходили журнали і 
газети. Таким чином, еміграція відіграла компенсаторну роль щодо української нау-
ки, яка в умовах УРСР не могла розвиватися вільно. Ряд починань еміграційної нау-
ки дали поштовх для активізації наукової діяльності в материковій Україні, зокрема 
поява Енциклопедії українознавства на Заході допомогла в організації видання УРЕ 
в нас, важливим чинником проведення відповідних акцій в УРСР стала реалізація 
проекту діаспори з відзначення 1000-ліття Християнства на Русі-Україні та ін.

Деякі учні і співробітники А. Кримського мігрували подалі від України, на Кав-
каз, у Середню Азію, у більші чи менші міста Союзу, але їхня діяльність ніяк не 
стосувалася української науки: все йшло автоматично на рахунок метрополії. Тут 
можна згадати таких учених, як В. Філоненко (1884–1977), О. Самойлович (1880–
1938), А. Станишевський (Азіз Ніалло) (1904–1994), Д. Гордєєв (1889–1968), В. Зум-
мер (1885–1970) [Циганкова 2007], наші сучасники Є. Ребрик (1888–1950), О. Дун 
(1929–2001) та інші. Західна діаспора мала можливість, працюючи в іноземних нау-
кових установах, не приховувати свого патріотизму, підкреслювали свою націо-
нальність, мріяли про вільну Україну. Насамперед слід згадати нашого незабутнього 
Омеляна Йосиповича Пріцака (1919–2006): він став відомим у світі сходознавцем, 
організатором міжнародної Асоціації уральсько-алтайських студій і її президентом, 
організатором відродження сходознавства в Україні. І досі діє створений ним Інсти-
тут українських студій при Гарвардському університеті у США, працюють започат-
ковані ним три українознавчі кафедри: історії, літератури і мови, його учні і нині за-
ймають помітні місця серед сходознавців США і Канади. А в Україні діють створені 
ним Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, відділення східних мов у 
КНУ ім. Тараса Шевченка, відкрито кафедри сходознавства в низці вишів України.

Відомий тюрколог проф. В. Дубровський (1897–1966) виступав із серйозними 
дослідженнями з питань міжнародних відносин та геополітики в турецьких видан-
нях у ФРН, а після переїзду до США разом з іншими докладав зусилля до створен-
ня наукового часопису “Український історик”. Брав активну участь у публікаціях 
вже згаданого, започаткованого ще в 1940 р. за фіктивною адресою вченими-емі-
грантами, Українського Чорноморського інституту, який видавав “Чорноморський 
збірник” [Кочубей, Циганкова 2005]. Цим вчені-патріоти в умовах фашистської оку-
пації ще раз підкреслювали зв’язок України з Кримом і намагалися розвивати нову 
науку “понтознавство”.

У Німеччині не припиняли роботи в науці тюрколог М. Ждан (1906–1975), сан-
скритолог В. Шаян (1908–1974); щоправда, він поринув у творення нової релігії – 
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РУНвіри; у Франції – археолог Ю. Шумовський (1908–2004), у США – єгиптолог 
М. Антонович (1916–2005), в Австрії – мистецтвознавець В. Сас-Залозецький (1896–
1959). Певний внесок у науку зробив львів’янин Є. Завалинський (1911–1993), який 
останні роки життя мешкав в Австралії [Фелонюк 2010]. Нині в Північній Америці 
на благо американської науки плідно працюють арабіст Я. Стеткевич, тюркологи 
Л. Гайда та В. Остапчук.

Відомі також вчені-емігранти, пов’язані зі Сходом, вихідці з Криму. Серед них 
слід назвати кримських татар Дж. Сейдамета (1889–1960) і М.-Е. Киримала (1911–
1980), караїмів С. М. Шапшала (1873–1961) [Хаджи Серайя Хан Шапшал... 2010], 
С. Шишмана (1909–1993), М. С. Сарача (1909–2000).

Українські мігранти В. Діброва та В. Одинець, які опинилися на Далекому Сході, 
теж зробили свій внесок у сходознавство, видавши в Харбіні 1944 року “Українсько-
ніппонський словник” (за ред. Ясуда Сабуро) [Діброва, Одинець 1944]. Активно 
працювали синологи Ф. Даниленко (1875–1955?) та І. В. Світ (1897–1989) [Лах 
2016], автор багатьох праць з історії освоєння українцями Далекого Сходу та історії 
міжнародних відносин регіону.

Діяльність сходознавців, вихідців з України, за рубежем і досі як слід не вивче-
на, тільки життєписи окремих з них знайшли своїх авторів, а доробок деяких з них 
розкиданий по різного роду малодоступних виданнях. Нам їх слід вивчати як вне-
сок народу України в розвиток світової науки і як збагачення нашої власної науки.
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Ю. М. Кочубей 
Українське сходознавство за межами країни (XX – поч. XXI ст.)

У статті йдеться про українських сходознавців, які з різних причин опинилися поза межа-
ми національної території на Заході і на Сході. Історія фіксує такі переміщення з ХVІІІ ст. 
У Російській імперії українські вчені працювали на Кавказі, у Середній Азії та Сибіру і 
скрізь намагалися знайомитися з мовами та звичаями аборигенів, роблячи таким чином 
внесок у світову науку (єпископ Веніамін, Л. Лопатинський, М. Гулак, П. Скорик). Підкрес-
люється значення створеного вченими-емігрантами Українського Чорноморського (Мор-
ського) інституту та масштабних праць з геополітики д-ра Ю. Липи, спроб підняти на 
певний рівень нову науку “понтознавство”, щоб забезпечити Україні належне їй місце в 
Чорноморському просторі. Така діяльність вчених-українців на еміграції забезпечувала тя-
глість традицій української науки, коли в Україні в 30-ті рр. сходознавство практично було 
знищене і почало повільно відроджуватися лише після проголошення Україною незалеж-
ності завдяки енергії і зусиллями видатного вченого акад. О. Пріцака. Таким чином, україн-
ські вчені поза Україною відіграли компенсаторну роль щодо розвитку насильно припиненої 
діяльності сходознавчих інституцій та окремих науковців у підрадянській Україні.

ключові слова: українське сходознавство, історія українського орієнталізму, українська 
діаспора, Омелян Пріцак

Ю. Н. Кочубей 
Украинское востоковедение за пределами страны (XX – нач. XXI в.)

В статье идет речь о востоковедах украинского происхождения, оказавшихся по тем 
или иным причинам вне пределов своей страны и продолжавших свою исследователь-
скую деятельность на Западе и в небольшой степени на Востоке, обогащая таким образом 
мировую науку. В отношении Украины их деятельность сыграла компенсаторную роль, 
потому что в самой Украине востоковедение было разгромлено в 30-е гг. ХХ ст. Их при-
сутствие в мировой науке сохранило преемственность украинской академической тради-
ции и после провозглашения независимости Украины позволило благодаря энергии и 
усилиям акад. О. Прицака начать восстановление в Украине науки о Востоке.

ключевые слова: украинское востоковедение, история украинского ориентализма, 
украинская диаспора, Омелян Прицак
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The article gives a brief overview of the main trends and characteristics of the attitude to 
humanitarian knowledge and its role in society and education in Japan, from the 17th century to 
the present.

It is noted that in pre-war Japan existed only humanitarian knowledge with the almost com-
plete absence of natural experimental sciences and mathematics.

In the process of modernization of Japan, which began in 1868, the traditional indivisible hu-
manitarian knowledge (bun) was taxonomically structured according to Western patterns and di-
vided into “literature”, “philosophy”, “history”, etc. The role of the Japanese educator Fukuzawa 
Yukichi and his struggle for the right of the individual to free access to all kinds of information 
without restrictions for the sake of developing a self-sufficient, independent person is noted.

Approximately since 1890 increasing Japan’s imperial ambitions intensified and this led to 
misuse of humanitarian knowledge for support and spread of the state ideology. Censorship and 
strict control over the content of textbooks was introduced, especially in the most sensitive sphere 
for the state ideology – the history of Japan. Although the universities retained a relative freedom 
of academic research, there were also taboo topics related to the “divine” origin of the imperial 
family and the important ideologeme about its uninterrupted “continuity”.

After the defeat of Japan in the war in 1945, all censorship restrictions were lifted and huma-
nitarian knowledge was given a boost to free development.

At the end of the article, an overview of the discussion that has unfolded in modern Japan 
about the “usefulness” of humanitarian knowledge for building an individual career, business and 
society as a whole is given. The tendency to the instrumentalization of humanitarian knowledge 
and the problem of the creation of hybrid scientific-humanitarian disciplines and faculties in Japa-
nese universities is also discussed.

keywords: humanitarian knowledge, education, Japan, ideology, textbook, propaganda

А. А. Накорчевський
ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ Й ОСВІТА В ЯПОНІЇ XVII–XXI ст.

Гуманітарні знання й освіта в Японії в домодерний період
Від самого початку свого становлення японська культура формувалася в межах 

китайського цивілізаційного ареалу, до якого, крім територій, безпосередньо контро-
льованих китайською владою, входили території сучасної Кореї, В’єтнаму та власне 
Японії. Об’єднувальним стрижнем цієї цивілізації була спільна літературна китай-
ська мова на базі ієрогліфічної писемності, а також набір світоглядно-ідеологічних 
установок, у яких протягом останніх двох тисяч років провідну, нормативну роль 
відігравала конфуціанська традиція. 

Широковідомо, що через певні причини, точний перелік яких залишається й 
нині предметом дискусій, особливість китайської цивілізації полягала в тому, що, 
незважаючи на всі досягнення у сфері практичної інженерії, у ній так і не з’явилася 
модерна природнича наука, заснована на принципах наукового експерименту та 
математичного моделювання. Тому вся сума знань фактично до кінця XIX століття 
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залишалася аналоговою, гуманітарною, організованою та опанованою не стільки 
аналітично, скільки класифікаційно (таксономічно) і представленою у вигляді різ-
них традиційних наративів.

Для позначення всієї суми культурної діяльності людини використовувався тер-
мін “людські явища” (кит. женьвень, яп. дзінмон 人文), який протиставлявся понят-
тю “небесних явищ” (кит. тяньвень, яп. тенмон 天文), тобто природного світу. Саме 
слово “вень” згодом стало синонімом писемної культури, а у вузькому значенні – 
письма приблизно в тому самому розумінні, що і європейське lettres, letters, яке 
означало як саму систему письма, так і корпус текстів, ним написаних, а також суму 
накопичених і зафіксованих на письмі знань. 

Так само як і в середньовічній Європі, процес освіти в китайському культурному 
ареалі полягав насамперед в опануванні певного корпусу текстів, але, на відміну 
від Європи, статус освіти в Китаї був набагато вищим, бо він не тільки надавав 
освіченій людині престиж, а й відкривав можливості стрімкого кар’єрного зростан-
ня і потрапляння до еліти суспільства. Причина полягала в тому, що Китай був, оче-
видно, першою у світі державою, яка перейшла від принципів аристократичного 
управління до бюрократичного, котре, у свою чергу, базувалося на принципах ме-
ритократії. Якщо сама система освіти не була регульованою та стандартизованою, 
то стандартизованим та визначеним державою був перелік знань, необхідних для 
отримання бюрократичних посад, який базувався перш за все на знанні конфуціан-
ського канону та перевірявся завдяки системі державних іспитів. 

У Японії також була зроблена спроба ввести аналогічну систему бюрократич-
ного управління, і з цією метою наприкінці VII століття був створений вищий на-
вчальний заклад Дайгакурьо, але, по-перше, невдовзі переважно секулярний етико-
політичний конфуціанський світогляд став дедалі більш поступатися буддійському 
містичному світобаченню, яке більш приваблювало тогочасні японські еліти, а по-
друге, так само незабаром меритократичний принцип поступився традиційному 
аристократично-клановому – можливість дістати ту чи іншу урядову посаду визна-
чалася не стільки рівнем освіти, скільки приналежністю до того чи іншого клану. 
Навіть посади професорів з тих чи інших дисциплін у Дайгакурьо почали переда-
ватися у спадок у межах одного й того самого клану вчених. У результаті до сере-
дини X століття Дайгакурьо повністю занепав, а після того як у XII столітті його 
будівлі згоріли під час пожежі – фактично припинив своє існування [Хісакі 1990, 
315]. З того часу аж до XVIII століття система освіти й знань у Японії перебувала 
поза межами державної регуляції. Ситуація почала поступово змінюватися, як ми 
побачимо, лише в XVII столітті.

Ще однією особливістю освітньої моделі в країнах китайського цивілізаційного 
ареалу був її переважно світський характер. На відміну від європейської середньо-
вічної цивілізації, у якій і зміст, і організація освіти й знань перебували в руках 
церкви і викладання відповідних релігійних дисциплін (богознавства) первісно вва-
жалося їхнім головним завданням, у Японії освітні центри при головних синтобуд-
дійських релігійних комплексах так і не стали основою для появи чогось на зразок 
середньовічних університетів, а початкові школи, які почали масово виникати в 
XVII століття, хоча здебільшого і створювалися при буддійських храмах, а буддійські 
священики часто-густо виконували роль вчителів у них, проте опанування основ 
буддійського вчення не тільки не було головним завданням цих навчальних закла-
дів, а й навіть дидактичний матеріал майже не мав ніякого буддійського забарвлен-
ня [Кадзії 2011, 186]. Це було однією з причин того, що з двох традиційних варіантів 
назв цих шкіл – теракоя 寺子屋 (дослівно “дитяча кімната при буддійському храмі”) 
та тенараї (тенараї дзюку 手習塾) (“школа чистописання”) – саме остання, як най-
більш нейтральна, почала переважно використовуватися в сучасній науковій япон-
ській літературі.
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Історія того, що можна назвати системою масової освіти в Японії, починається 
в період Едо-Токугава (1600–1867), коли вперше після століть політичної неста-
більності та нескінченних внутрішніх війн у Японії нарешті запанував мир, а сама 
Японія в політично-адміністративному аспекті перетворилася на централізовану 
федерацію удільних князівств-хан з досить високим ступенем автономії, але ва-
сально залежних від роду Токугава, представники якого спадково займали посаду 
головнокомандувача-сьогуна, який номінально призначався імператором-тенно, але 
якому фактично належала вся повнота влади в країні. 

Авторитет влади сьогунів в ідеологічному плані тримався в цілому на трьох “ки-
тах”: 1) символічному авторитетові імператорської влади, яка формально делегувала 
свої повноваження головнокомандувачам-сьогунам, 2) релігійному культі засновни-
ка династії Токугава Іеясу (1543–1616), який був деіфікований за ініціативи його 
онука, третього сьогуна Токугава Іеміцу (1604–1651),та 3) соціально-політичному 
аспекті конфуціанського вчення в інтерпретації Чжу Сі (1103–1200) (“чжусіанстві”), 
яке на основі притаманних йому концептів обґрунтовувало справедливість тодіш-
нього соціально-політичного устрою, а з кінця XVIII ст. перетворилося на офіційно 
визнану ідеологічну ортодоксію. До всього згаданого вище, звісно, додавалася еко-
номічно-мілітарна потуга клану Токугава, трьом гілкам якого на правах особистої 
власності належала приблизно одна третина усіх японських земель. 

У цей період починається поступовий перехід від аристократично-кланової до 
бюрократичної системи управління, яка потребувала для свого функціонування 
відповідного документообігу і, відповідно, знання писемності. Вже в XVII столітті 
така потреба стає гостро відчутною не тільки для нового панівного класу вояків-
самураїв, які поступово перетворюються з професійних військових на професійних 
управлінців, а й для верхівки селян, яким дедалі більш передавалися функції місце-
вого самоврядування та адміністрування податків [Tsujimoto 2017, 6]. Формування 
ринкової економіки і, відповідно, зростання кількості купців і ремісників також 
сприяли зростанню попиту на освіту. Відповіддю на цю потребу було стрімке зрос-
тання кількості початкових шкіл із найпростішою, невибагливою програмою, де ді-
тей спочатку місцевої еліти, а згодом і дедалі більш широких верств населення 
навчали писання, читання та азів прикладної арифметики. Складна ієрогліфічна пи-
семність потребувала особливого вишколу і майстерного володіння пензлем, тому 
саме чистописанню (тенараї) приділялася найбільша увага. 

У суворій ієрархії японського суспільства мовний етикет завжди відігравав зна-
чну роль, тож не менш важливим була його й письмова форма. Тому підручники 
для таких початкових шкіл були первісно за формою збірками еталонних листів на 
різні випадки життя і називалися відповідно “збірками вихідних та вхідних листів” 
(яп. ораймоно 往来物). Згодом підручники ставали дедалі більш спеціалізованими – 
для селян (“Хякусьо орай” 百姓往来), для купців (“Сьобай орай” 商売往来) – і 
включали в себе базову інформацію та термінологію, яка була необхідна для певно-
го конкретного стану та виконання його специфічних функцій у суспільстві. Сус-
пільство епохи Токугава продовжувало бути суворо ієрархізованим і складалося з 
чотирьох головних станів – самураїв, селян, ремісників та купців. 

Важливо підкреслити, що поява цих елементарних шкіл була суто приватною 
ініціативою “знизу” як економічно, так і інституціонально – всі витрати покривали 
батьки учнів, а підручники видавалися приватними друкарнями в трьох головних 
міських центрах тогочасної Японії – Осаці, Кіото та Едо. Їхній зміст визначався 
лише потребами споживачів і не регулювався будь-яким спеціальними інституція-
ми, за винятком загальної системи цензурування для всіх друкованих видань, яка 
була запроваджена урядом Токугава в XVII столітті. У період Токугава існувало від 
40 до 50 тисяч таких елементарних шкіл, для яких було видано майже сім тисяч різ-
новидів підручників [Кадзії 2016, 10; Tsujimoto 2017, 13].
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Окрім засвоєння писемної мови та правил письмового етикету, велика увага при-
ділялася моральному вихованню, в основі якого лежали переважно конфуціанські 
ідеї. Надзвичайною популярністю користувався так званий “Лист Імагава”, автор-
ство якого приписувалося Імагава Садайо (Рьосюн) (1326–1420), тогочасному очіль-
нику клану Імагава, який особисто вважався уособленням як самурайських чеснот, 
так і освіченості водночас. Протягом періоду Едо цей “Лист” перевидавався щонай-
менше 220 разів, а на його основі були створені спеціалізовані настанови для окре-
мих груп, як-от, наприклад, “Лист Імагава до жінок” чи “Лист Імагава до селян” і 
т. iн. [Steenstrup 1973, 296]. Також популярністю користувалися книжки для просто-
люду, написані вченим-неоконфуціанцем Кайбара Еккен (1630–1714), зокрема “На-
станови для повсякденного життя”, де основи конфуціанської моралі подавалися не 
у вигляді абстрактних настанов, а на конкретних прикладах правильних дій і вчин-
ків, практичних зразків мовного етикету, правил щодо вручення та отримання пода-
рунків та інших норм поведінки в суспільстві з представниками різних станів 
[Tsujimoto 2017, 15–16]. 

За неписаними правилами головним для збереження соціально-політичної ста-
більності в токугавському суспільстві вважалося універсальне прийняття п’яти 
основних правил при взаємодії між членами суспільства, які були коротко сфор-
мульовані в канонічному конфуціанському трактаті “Мен-цзи”: “Між батьками й 
дітьми – родинність (親). Між сюзереном та васалом – нормативна справедливість 
(義). Між чоловіком і дружиною – окремішність (別). Між старими та молодими – 
послідовність (序). Між друзями – щирість (信) [Моцзи 1962, 184–185]. Родинність 
трактувалася як милість 慈 з боку батьків щодо дітей, а від дітей щодо батьків ви-
магалася шанобливість (孝). З боку васала справедливість трактувалася як шану-
вання (礼) сюзерена, тоді як останній щодо васала мав бути щирим і вірним взятим 
на себе зобов’язанням (忠). Окремішність для подружжя означала, що чоловік за-
ймається суто “зовнішніми” справами, а дружина – домогосподарством. Послідов-
ність трактувалася як принцип старшинства й пріоритету відповідно до віку, а 
щирість – як відсутність обману в стосунках. 

Той, хто хотів продовжувати свою освіту, мотивація до якої підтримувалася кон-
фуціанським ідеалом “самовдосконалення” (яп. сюсін 修身), котрий поступово став 
часткою етосу тогочасного суспільства, міг продовжувати навчання в навчальних 
“академіях” (яп. гаку 学, до 堂, дзюку 塾) наступного рівня, масове створення яких 
почалося наприкінці XVII століття. Можна виділити три головних типи таких 
“академій”: 1) “князівські”, тобто створені “згори” за наказом князів-даймьо 大名 
у своїх князівствах-хан 藩, які називалися хангаку 藩学; 2) “провінційні” – створені 
заможними купцями чи селянами власним коштом у місцях свого проживання, які 
називалися гогаку 郷学; 3) “особисті”, тобто створені окремими авторитетними фа-
хівцями для викладання своїх ідей,– сідзюку 私塾.

У більшості випадків основу їхньої програми становили вивчення й тлумачення 
творів конфуціанської класики (перш за все базових текстів – так званих “чотирьох 
книг” та “п’яти канонів” 四書五經), але згодом з’являються академії, у яких можна 
було займатися так званими “вітчизняними студіями” (яп. кокугаку 国学), тобто 
вивченням суто японських текстів, а також “голландськими студіями” (яп. рангаку 
蘭学), тобто вивченням доступного на той час корпусу книг із природничих наук та 
технічних знань європейського походження, які потрапляли в Японію через гол-
ландську факторію в порту Нагасакі. Крім того, існували різні спеціалізовані шко-
ли, де навчали мистецтва віршування, каліграфії, співу, чайної церемонії, різних 
бойових мистецтв і т. ін. 

При цьому протягом усього періоду Едо-Токугава саме конфуціанство відіграва-
ло домінуючу роль як офіційний політично-моральний дискурс (яп. сейгаку 正学), 
що визначало його провідну роль і в освіті. Фактично освіта й означала оволодіння 
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базовими конфуціанськими текстами [Najita 1987, 81]. Як зазначає британський 
дослідник Рональд Дор, загальний консенсус полягав у тому, що “все, що варте 
було винайти, було винайдено давніми китайськими правителями-мудрецями, а все, 
що було варто пізнання, було пізнано Конфуцієм” [Dore 1965, 52]. Підкреслюючи 
різницю між Заходом та Японією, японський просвітитель Фукудзава Юкіті (1835–
1901) писав: “Західні країни роблять акцент на експерименті, ми ж у Японії захо-
плюємося теоріями Конфуція та Мен-цзи” [Фукудзава 1875 (2002-4), 149]. 

У цілому особливих обмежень щодо змісту дисциплін, що викладалися, не існу-
вало, за винятком загальної заборони на християнство, критику уряду та інформа-
цію про будь-які дії клану Токугава.

Особливістю було також те, що домодерна система освіти в Японії не була цен-
тралізована і регульована владою, що різко виділяє Японію серед інших східноазій-
ських країн. Можна лише говорити про те, що спонсорована безпосередньо сьогу-
нами Токугава конфуціанська академія Сьохейко, яка розміщувалася в їхній столи-
ці – Едо, користувалася найбільш авторитетом, а офіційні видання конфуціанської 
класики з відповідним коментарями вважалися еталонними, але централізованої 
системи контролю за змістом освіти і стандартизації знань так і не було створено.

Лише наприкінці XVIII ст. в результаті консервативних реформ періоду Кансей 
було заборонено поширення будь-якої літератури, яка б могла бути розцінена як 
підривна для основ режиму та суспільної моралі. Також 1790 року був виданий 
едикт, яким “правильною наукою” (яп. сейгаку 正学) визнавалася лише традиційна 
чжусіанська інтерпретація конфуціанства, а вчення таких мислителів, як Огю Со-
рай (1666–1728) та Ямага Соко (1622–1685), які на той час набули значної популяр-
ності, заборонялися[Накада 2013, 117] . 

Під самий кінець існування режиму Токугава, коли сьогунський уряд унаслідок 
наполегливих дій американців та європейців, що намагалися “відкрити” для себе 
Японію, вимушений був зайнятися вивченням “наук” цих країн і в 1856 році засну-
вав “Управу вивчення варварських книжок” (蕃書調所), під заборону перш за все 
потрапили природничі тексти, котрі розцінювалися як такі, що підривають спекуля-
тивну світоглядну систему неоконфуціанства і, відповідно, моральні устої, які в не-
оконфуціанському світогляді розглядалися в тісному зв’язку з натурфілософськими. 
Управою було видане таке розпорядження: “Абсолютно прийнятним є розгляд у 
лекціях Управи всього, що пов’язане з військовою справою. Але щодо того, чи по-
винні на них розглядатися наукові книжки, то це вже інша справа. Ті, кого приваб-
лять закордонні ідеї, стануть подібними європейцям та американцям у їхніх погля-
дах на світ. Такі речі ведуть також до хибних поглядів. Здається, що в природничих 
науках є певні елементи, які обов’язково ведуть до виникнення хибних поглядів. 
Ми схвильовані тим, що вивчення наук... знищить відносини між сюзеренами та 
васалами чи батьками та синами, які існували в Японії такий довгий час. Відповід-
но на звичайних заняттях треба розглядати книжки з військової справи” [Bartho-
lomew 1989, 41]. 

Згодом, як ми побачимо, у наступний період стрімкої модернізації Японії, забо-
рона на вивчення природничих дисциплін була знята й засвоєння цих дисциплін 
всіляко заохочувалося, але при тому традиційні морально-політичні засади мали 
бути збережені. Ці погляди були зафіксовані в новому гаслі “японський дух – захід-
ні знання”.

Підсумовуючи цей період, можна зауважити, що в точному сенсі цього слова не 
тільки природничих, а й гуманітарних наук у їхній позитивістській інтерпретації як 
чітко виокремлених дисциплін зі своїм предметом та науковою методологію в Япо-
нії не існувало, як і відповідного категоріального апарату, який був згодом перейня-
тий від американців та європейців і освоєння якого становило на першому етапі 
значні труднощі для японських вчених. 
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Традиційна “наука” гуманітарного напрямку була майже повністю чисто спеку-
лятивною і моралістсько-дидактичною. Чи не єдиним винятком були окремі філо-
логічні студії таких вчених-нативістів, як Камо-но Мабуті (1697–1769) та Мотоорі 
Норінага (1730–1801), які займалися дешифровкою стародавніх японських текстів 
на основі ретельного вивчення і зіставлення джерел, і результати їхньої роботи збе-
рігають свою наукову цінність і до нашого часу. 

Гуманітарні знання й освіта Японії в період з 1868-го по 1945 р.
1868 рік в історії Японії в політичному сенсі формально позначився переходом 

влади від сьогуна до імператора, чому сприяли як традиціоналістські сили, які ба-
чили в поверненні реальної влади імператору відновлення старожитніх порядків, 
так і ті, які бачили у швидкій модернізації Японії за західними зразками запоруку її 
виживання як самостійної незалежної країни. Звичайно, що імператор був більш 
символом, ніж справжнім рушієм трансформації японського суспільства, за яким 
стояла певна елітарна група самураїв середньої руки, причому вихідців переважно 
із західних князівств, які свого часу програли східній коаліції самурайських кланів 
на чолі з Токугава.

Перед очима тогочасних японців стояв образ імператорського Китаю, який до 
цього часу вважався взірцем могутності й непорушності, але який виявився неспро-
можним щось протиставити мілітарній потузі західних держав, програв Опіумні 
війни і фактично перетворився на колонію Заходу. 

Після радикальних змін на політичній арені, які відбулися 1868 року, на корот-
кий час гору взяли консерватори, які просували гасло “повага до імператора – ви-
гнання варварів” (під “варварами” розуміли американців та європейців, включно з 
росіянами), але, як досить швидко з’ясувалося, подібні погляди, що фактично за-
перечували потребу в засвоєнні надбань західної цивілізації, аж ніяк не сприяли 
навіть наближенню до вирішення тогочасних проблем, перш за все збереженню 
Японією незалежності, і тому вже в 1872 році були відкинуті прагматично нала-
штованою японською елітою як абсолютно безперспективні. Курс був узятий на 
модернізацію Японії через засвоєння всіх надбань європейсько-північноамерикансь-
кої цивілізації. Саме того ж 1872 року була вперше запроваджена централізована 
система обов’язкової освіти для всіх підданих імперії, яка з 1879-го по 1907 рік ре-
формувалася щонайменше сім разів, почавши з восьмирічної обов’язкової освіти 
для всіх підданих імперії, що була згодом скорочена вдвічі, а потім продовжена до 
шести років. 

Після першого періоду активних змін основна ідейна боротьба точилася між 
консерваторами, які хотіли відновлення традицій, що начебто існували в Японії ще 
до переходу влади до самурайського стану у XII ст., і радикальними реформатора-
ми, які не бачили в традиційній японській культурі ніякої цінності, котрі мали б 
бути збережені в модерній Японії. Наприклад, посол Японії у США, майбутній пер-
ший міністр освіти Морі Арінорі у 1872 р. запропонував навіть відмовитися від 
японської мови на користь англійської [Heinrich 2012, 25]. Це питання складної 
японської ієрогліфічної писемності, освоєння якої потребує набагато більше часу, 
ніж запам’ятовування фонетичних алфавітів, неодноразово порушувалося в диску-
сіях XIX–XX століть. Останній раз воно серйозно обговорювалося в 1946 році, 
коли місія американських освітян, вивчивши стан освіти в тогочасній Японії, за-
пропонувала цілковито відмовитися від вживання ієрогліфів, перевівши японське 
письмо суто на одну з двох фонетичних абеток або взагалі на запис латинкою [Re-
port… 1983, 21–22].

У результаті обговорень та дискусій правляча еліта поступово досягла певного 
компромісу щодо гармонійного поєднання надбань японської та західної цивіліза-
цій, який коротко формулювався в гаслі “східна мораль – західна наука і техніка”, 
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що дістало поширення з 1878 року. Причому під мораллю розумілися саме тради-
ційні конфуціанські цінності, які ставили на перший план ієрархічну побудову со-
ціуму.

На першому етапі перед системою освіти ставилося насамперед завдання ство-
рення єдиної модерної японської нації через подолання розбіжностей у статусних 
та регіональних ідентитетах передусім через впровадження єдиної не тільки пись-
мової, а й розмовноїмови на базі едоського діалекту, а також спільної системи 
цінностей. Головним завданням системи освіти в 1872 р. визначалося виховання са-
мостійної особистості, яка здатна дати собі раду в житті [Duke 2009, 73]. Саме в цей 
період традиційний термін “студіювання” (яп. гаку 学) замінюється на новий – 
“освіта, виховання” (яп. кьоіку 教育), – який був уведений у широкий вжиток як 
аналог європейському поняттю education [Morikawa 2017, 38].

Головна ідейна боротьба в період після 1872 року розгорнулася між двома група-
ми реформаторів, обидві з яких вважали за потрібне глибоке реформування Японії 
на основі досягнень західної цивілізації. Але при цьому одна група, яку можну на-
звати лібералами, вважала, що запорукою швидкої модернізації Японії є повне 
звільнення людини від усіх обмежувальних лабет ієрархічного феодального сус-
пільства і виховання вільного індивіда, якому треба дати всі можливості здобувати 
будь-які знання без обмежень, що й мало стати основою як його особистої свободи, 
так і побудови вільного суспільства в цілому, тоді як інша група, яку можна назвати 
етатистами, вважала, що тільки створення сильної держави може вирішити пробле-
ми Японії, а цінність індивіда визначається лише тим, наскільки він є корисним 
державі в досягненні поставлених цією державою цілей. Відповідно й у сфері осві-
ти і науки ці групи займали протилежні позиції.

Ідейним очільником лібералів можна вважати Фукудзава Юкіті, який після свого 
безпосереднього знайомства із західним світом під час подорожей у складі перших 
японських закордонних місій став палким прибічником ідеї всебічного вільного 
розвитку людини. Ще 1858 року він створив свою приватну академію, яка мала на 
меті впроваджувати в японське суспільство основні знання та принципи західної 
цивілізації і яка згодом перетворилася на елітарний приватний університет – Кейо 
Гідзюку, що зберігає свої позиції і в наш час. Книжки Фукудзава Юкіті “Заохочення 
до науки” (学問のすすめ 1872–1876) та “Основи теорії цивілізації” (文明論之概略 
1875) користувалися величезною популярністю і впливом. 

На початку своєї діяльності Фукудзава був прибічником утилітарного підходу 
до знань та освіти. Він підкреслював, що треба відмовитися від традиційної “схо-
ластичної освіти”: “Знаннями називаються не лише знання складних ієрогліфів, 
читання важкозрозумілих старовинних текстів, насолода японськими віршами, 
складання китайських віршів і тому подібні заняття писемністю, від яких у світі 
користі нема... Такі сьогоднішні знання без користі треба перш за все відкласти на 
потім, а те, чим потрібно завзято займатися зараз, – це корисні науки, що близькі 
до звичайного повсякденного побуту людей. Наприклад, вивчення абетки, правил 
написання листів, бухгалтерський облік, вивчення рахівниці, знання ваги – такого, 
що треба вивчити і засвоїти, багато”. Далі Фукудзава перераховує обов’язкові 
“практичні дисципліни” вищого порядку: географія, природознавство, історія, еко-
номіка, етика, які роблять людину, родину і, врешті-решт, державу самостійною 
[Фукудзава 1872 (2002-3), 7–6].

Японський дослідник Ітакура Кійонобу зазначав, що для Фукудзава і йому по-
дібних освітян першого покоління головною метою було не стільки отримання но-
вих знань на нових засадах, скільки руйнування традиційного конфуціанського 
погляду на природу та ієрархічну побудову суспільства, на зміну яким мають при-
йти нові західні позитивістські підходи  та механістичне розуміння Всесвіту на 
основі ньютонівської фізики [цит. за: Horio 1988, 50].
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Фукудзава підкреслював, що тільки через розуміння та відкриття законів приро-
ди японські мислителі здатні вести націю до більш прогресивних форм цивілізації. 
Але водночас зауважував, що сучасний європейський дух просвітництва не може 
бути вкорінений на японському ґрунті лише через запровадження формального ви-
вчення природничих дисциплін. Він наголошував на комплексному вивченні євро-
пейської цивілізації, включно з її соціальним та політичним устроєм, загальною 
історією та історією думки [Фукудзава 1866 (2002-1), 10].

Запоруку успішного розвитку нації Фукудзава вбачав у вільному розвитку інди-
віда, знятті будь-яких перепон на шляху його розвитку. Традиційну конфуціанську 
освіту він вважав засобом контролю за людьми, і, крім того, вона була доступна 
лише правлячому класу. Його головна ідея полягала в тому, щоб зробити освіту до-
ступною всім і кожному незалежно від соціального чи майнового стану. Він був пе-
реконаний, що саме освіта й освічений індивід є запорукою побудови вільного 
суспільства: “Є західне прислів’я: неосвіченим людям – жорсткий уряд. Але причи-
на жорсткості не в уряді, а в неосвічених людях, які самі накликають на себе це не-
щастя. Є сенс у тому, що над неосвіченими людьми панує жорсткий уряд, а над 
освіченими – добрий уряд” [Фукудзава 1872 (2002-3), 12]. 

У 1874 році за ініціативою дипломата й урядовця Морі Арінорі, який згодом, у 
1885 році, стане першим японським міністром освіти, було засноване “Товариство 
6 року Мейдзі” (明六社), до участі в діяльності якого було запрошено й Фукудзава 
Юкіті. Незважаючи на переважно етатистські погляди інших його членів, Фукудза-
ва послідовно обстоював свою принципову позицію, що основою розвиненого віль-
ного суспільства є вільні, високоосвічені люди і що процес лібералізації має 
відбуватися в напрямку знизу, від людей вверх, тоді як Морі Арінорі та правозна-
вець Като Хіроюкі вважали, що просвіта має спускатися в маси згори під пильним 
наглядом відповідних держслужбовців [Horio 1988, 54]. 

Фукудзава підкреслює, що справжня освіта потребує не лише широкого запрова-
дження позитивістського духу європейських природничих наук, а й зміни в підході 
до гуманітарних дисциплін, зокрема історії. Він зазначав, що дотепер історія Японії 
була історією імператорського клану, злетів та падінь можновладців і хронікою пе-
ремог та поразок військових керманичів. Зокрема, Фукудзава писав: “ВУ цілому 
можна сказати, що в нас не відсутня історія Японії як країни, а є лише історія япон-
ського уряду” [Фукудзава 1875 (2002-4), 243]. На його думку, головною проблемою 
традиційної Японії було повне підпорядкування людей державі, і єдиним по-справж-
ньому дієвим засобом змін могло бутилише поширення освіти, яку Фукудзава вва-
жав абсолютно необхідною умовою для створення “насправді незалежної нації” 
[Фукудзава 1875 (2002-4), 334]. 

Цьому мала сприяти й нова гуманітарна наука, яка повинна формувати моральну 
свідомість не на основі догматичного конфуціанства, а на основі доводів розуму. 
Саме такий підхід міг би забезпечити автономію та розуміння цінності кожної осо-
бистості, які тільки й можуть, на думку Фукудзави, бути справжньою основою на-
ціональної незалежності. Він критикував тогочасну щойно впроваджену японську 
систему освіти, яка від самого початку опинилася під тотальним урядовим контро-
лем, і пропонував створити незалежну раду із вчених, яка б спостерігала за діяль-
ністю в царині науки й мистецтв [Фукудзава 1883 (2002-5), 240]. 

Фукудзава наголошував на тому, що гуманітарні знання мають сприяти розвитку 
інтелектуальних здібностей людей, а не бути засобом індоктринації населення яки-
мись “вищими знаннями” згори чи встановленням фіксованого розуміння певних 
норм поведінки. Він вважав, що розвиток раціональних форм думки буде найкра-
щою запорукою звільнення людства від залишків історично переданих традицій та 
сліпих сил природи – “духовна свобода” можлива лише за певного інтелектуально-
го розвитку. Фукудзава наполегливо проводить думку, що держава аж ніяк не має 
втручатися у сферу освіти та релігії [Фукудзава 1883 (2002-5), 216].
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Він зазначає, що наука і політика різні за своєю природою і метою: “Якщо спи-
тати, яка мета в політики та науки, то хоча вона й полягає не в чому іншому як у 
спільному сприянні добробуту країни, але наука – то не політика, а вчені – то не по-
літики. Але ж у чому між ними різниця? Вчені відсторонюються від сьогоденної 
реальності суспільства, а робота політиків – відповідати на повсякденні потреби 
людей” [Фукудзава 1883 (2002-5), 225]. Фукудзава підкреслює, що завданням полі-
тиків є миттєва відповідь на зміни в суспільстві, тоді як наука не може міняти свої 
завдання щомиті [Фукудзава 1883 (2002-5), 226]. Відокремлення політики та науки 
не тільки необхідне, а й корисне для обох [Фукудзава 1883 (2002-5), 225].

Очевидно, що на розвиток ідей Фукудзава Юкіті вплинула американська осві-
тянська філософія всебічного розвитку особистості на основі концепції виховання 
через освіту у “вільних мистецтвах” (liberal arts), з якою він міг познайомитися під 
час свого перебування у США. 

У більш-менш повній формі ця система була впроваджена на японському ґрунті 
Вільямом Смісом Кларком, президентом Массачусетського сільськогосподарського 
коледжу, якого уряд Японії запросив очолити на певний час Саппорський сіль-
ськогосподарський коледж, що був створений японським урядом у 1876 році для 
освоєння та розвитку сільськогосподарського виробництва на острові Хоккайдо. На 
відміну від двох інших японських коледжів такого типу, в основу яких покладено 
британську систему освіти, у Саппорському коледжі була втілена сама американ-
ська концепція. Розроблена Кларком програма передбачала не тільки засвоєння 
його студентами технічних знань, а й вивчення широкого спектра гуманітарних 
дисциплін та морального виховання на основі лицарських та джентльменських при-
кладів із західної літератури. Загальноосвітні стандарти програми коледжу були на-
стільки високими і реально набагато перевищували ті вимоги, які могли б ставитися 
до майбутніх фахівців-аграріїв, що це приводило до парадоксальних результатів – 
його випускники воліли робити собі кар’єру скоріше в царині освіти та науки, ніж 
йти працювати простими агрономами, що призвело до того, що в 1885 році у влади 
виникло бажання закрити коледж як такий, що не виконує покладені на нього функ-
ції [Willcock 2000, 984]. За спогадами випускників цього коледжу, які потрапили 
потім для продовження навчання в Токійський імператорський університет, рівень 
викладання у сфері гуманітарних дисциплін у коледжі був настільки високий, що 
кваліфікація університетських викладачів здавалася їм геть незрівнянно низькою 
[Willcock 2000, 991].

Але досить швидко ліберальне крило на чолі з Фукудзава Юкіті зазнало ідейної 
поразки від етатистів-консерваторів, а книги Фукудзава, які до початку 80-х років 
широко використовувалися як підручники, були визнані неприйнятними для вико-
ристання в навчальних закладах [Horio 1988, 65].

У 1875 році був виданий дуже жорсткий закон про цензуру преси, який ще був 
більше посилений у редакції 1887 року і передбачав суворе покарання як для ви-
дань, так і авторів. Через цей закон було навіть припинено видання часопису під 
егідою товариства “Мейрокуся”, про яке ми згадували раніше. Вільна атмосфера 
перших років періоду Мейдзі швидко поступалася тотальному контролю держави в 
гуманітарно-ідеологічній сфері. У своїх коментарях до Конституції Японії, яка була 
введена в дію в лютому 1889 року, перший прем’єр-міністр Японії Іто Хіробумі  
прямо зазначав: “Академічна та освітня свободи насправді чітко зазначені в консти-
туціях багатьох країн… Але якщо ми дозволимо подібні свободи, нас у майбутньо-
му, поза всяким сумнівом, очікуватимуть різні, які тільки можна уявити, дискусії, 
внаслідок чого авторитет уряду зазнає значних втрат” [цит. за: Horio 1988, 72]. Від-
тепер інтереси держави, у розумінні правлячої еліти, виходили на перший план, а 
ідеал вільної людини замінявся на ідеального підданого імперії. Колишній засновник 
товариства “Мейрокуся” Морі Арінорі, який був призначений міністром освіти, в 
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одному з перших своїх указів прямо проголошував: “Принцип освіти має віднині 
полягати в тому, щоб виховувати людей, які будуть вірними підданими, як того по-
требує імперія, підданими, які зроблять все від них залежне, щоб виконати свої 
обов’язки перед імперією” [цит. за: Horio 1988, 69].

У цей же період висувається ідеологічна концепція “державного тіла” (яп. коку-
тай) народу Японії, який згідно з нею вважався тепер тотальним органічним цілим 
на чолі з імператором, ставши своєрідним японським варіантом російського кон-
цепту “соборності”. Основою ідеології стає державна квазірелігія, яка дістала назву 
“державного синто” з культом японського імператора, чий рід, як тепер офіційно 
проголошувалося, веде напряму до богині сонця Аматерасу й, на відміну від всіх 
інших закордонних династій, ні разу не переривався протягом тисячоліть, що є без-
заперечним свідченням його зверхності над всіма іншими царськими родами. Ця 
аксіома стала фундаментом нової державницької ідеології.

У 1887 році був заснований Токійський імператорський університет, головним 
завданням якого була підготовка імперської еліти, котра мала взяти у свої руки ви-
конання імператорської волі й безпосереднє керівництво підданими. Він складався 
з чотирьох факультетів – юридичного, науково-технічного, медичного та гумані-
тарного.

У назві гуманітарного факультету (яп. бунгакубу 文学部) був використаний той 
традиційний термін “бун”, про який ми говорили вище, що означає всю сукупність 
гуманітарних знань (фактично єдино можливих у традиційній китайській та япон-
ській культурі), зафіксованих за допомогою писемності-бун. Ця традиційна назва 
досі широко вживається для позначення гуманітарних факультетів у Японії, де, як 
правило, нема звичного нам поділу на філософські, історичні і філологічні факуль-
тети.

Спочатку структура гуманітарного факультету була своєрідним віддзеркаленням 
традиційного концепту “бун” як єдиної цілісності, що ще уникала модерної євро-
пейської таксономії гуманітарних знань, що поділяє їх на окремі спеціалізовані 
підрозділи – філософію, історію, літературознавство, лінгвістику і таке інше. Тому 
спочатку перший гуманітарний факультет мав усього два підрозділи, один з яких 
спеціалізувався на вивченні західних гуманітарних знань, перш за все філософії, іс-
торії та політики, а другий – традиційного, а саме китайського та японського, пи-
семного спадку. Причому студенти кожного з відділень мали прослухати скорочений 
курс і іншого відділення. 

Але вже в 1919 році факультет стає більш схожим на європейський зразок і 
складається з дев’ятнадцяти підрозділів – японської літератури, японської історії, 
китайської філософії, китайської літератури, східної історії, філософії, індійської 
філософії, психології, етики, релігієзнавства, соціології, освіти, естетики та історії 
мистецтв, лінгвістики, індійської, англійської, німецької та французької літератури 
[Тодай 2017].

Оскільки всі такі спеціалізовані дисципліни, за винятком хіба що історії та мо-
вознавства, не виділялися в традиційному вивченні писемності-бун як окремішні, 
провідну роль на першому етапі становлення гуманітарного факультету відігравали 
закордонні професори – лінгвіст Бесіл Холл Чемберлен (1850–1935), літературо-
знавці, професори англійської літератури Лафкадіо Херн (1850–1904) та Джеймс 
Діксон (1856–1933), історик Людвіг Рісс (1861–1928), філософ Рафаель фон Кьобер 
(1848–1923), історик мистецтва та філософ Ернест Фенелозза (1853–1908) та інші. 
Фактично вони стали засновниками сучасної японської гуманітаристики в її захід-
ному, позитивістському варіанті. 

Найбільш цікавим результатом створення нової японської гуманітарістики стала 
поява оригінальної так званої Кіотської філософської школи, засновник якої Нісіда 
Кітаро (1870–1945) навчався у згаданого вище Кьобера. 
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Але поступово первісно ліберальний дух, запроваджений західними професора-
ми, зникав з університету. Консервативні тенденції брали гору, а ідейний плюралізм 
розглядався як загроза успішній розбудові японської держави. У цих умовах був 
узятий курс на консолідацію нації на основах традиційних принципів конфуціансь-
кого патерналізму та пріоритетів інтересів громади над індивідуальною свободою. 

Як зазначає американський дослідник Ендрю Бершей, у Японії запанувала кон-
цепція “державної науки” (Staatslehre) за прусським зразком [Barshay 2004, 40].

У 1890 році було остаточно вирішено прийняти заходи для припинення “суспіль-
ного занепокоєння, морального занепаду та відсутності соціальної дисципліни”. У 
жовтні 1890 року світ побачив Імператорський рескрипт про виховання, у якому на-
голос робився на традиційному конфуціанському концепті лояльності як найбільш 
важливому та пріоритетному, але тепер фокус переносився з лояльності до батьків 
та клану на імператора та націю. У тексті рескрипту ми знаходимо фактичний па-
рафраз цитати з “Мен-цзи”, яку ми наводили вище і яка, як ми пам’ятаємо, була 
своєрідною квінтесенцією конфуціанської моралі в часи Едо-Токугава: “О Наші 
піддані! Батька і матір шануйте, з братами і сестрами будьте дружні; у подружжі 
плекайте злагоду, серед друзів плекайте довіру; себе тримайте у скромності й за-
ощадливості, добродійність же ваша нехай досягне всіх; опановуйте науки і май-
стерностями оволодівайте, і тим розум свій розвивайте, і чесноти свої вдоско-
налюйте; про спільне благо найперше дбайте, і у власних життєвих справах не 
замикайтеся; Конституцію поважайте, і законам слідуйте; а як прийде лиха година, 
доблесно на службу країні станьте” (пер. С. Капранова [Капранов 2014, 104]).

Цей рескрипт мав бути вивішений у всіх навчальних закладах імперії, перед яки-
ми ставилася мета через індоктринацію населення виховувати ідеальних підданих, 
готових пожертвувати в будь-яку хвилину навіть своїм життям заради країни та ім-
ператора. Найбільшою чеснотою проголошувалися беззастережний патріотизм та 
відданість імператору як батьку нації. Відповідно вся система освіти та гуманітар-
них наук мала сприяти утвердженню нової ідеології. 

Якщо в системі середньої освіти усілякі вільності у сфері ідеологічно чутливих 
гуманітарних дисциплін взагалі були виключені, то в системі вищої освіти, метою 
якої була не просто підготовка фахівців, а підготовка ідеологічно витриманої ім-
перської еліти, допускалися певні академічні вільності в тій мірі, у якій вони не ви-
ходили за межі стін навчального закладу. Саме знайомство з тими “справжніми” 
знаннями, які не повинні були бентежити розум простих підданих, створювало від-
чуття елітарності у студентів імператорських університетів. Історик Айда Юдзі зга-
дує: “Ідеал університету в старі часи був подібний до езотеричних знань. Коли ми 
потрапили у вищу школу на початку періоду Сьова, нас миттєво проінформували 
про повстання Дзінсін. Оскільки ми ніколи не знали, що це була стратегія імперато-
ра Темму, для нас було здивуванням, що аксіома щодо неперервності лінії японських 
суверенів (яп. бансей іккей) була абсолютно неправдивою. Що ми відчували, коли 
наші вчителі шокували нас цими новими знаннями? …Відкриття такої важливої іс-
тини було доказом того, що ми є насправді елітою. Навіть якщо ми зараз знали про 
цю важливу істину, інші не мали права знати про неї” [цит. за: Horio 1988, 103].

Фактично у сфері історії був зроблений притаманний тією чи іншою мірою для 
всіх державних систем освіти розподіл на історію дидактичну та історію академіч-
ну. Професор Токійського імператорського університету Іноуе Тецудзіро зауважу-
вав: “Коли ми проводимо дослідження і робимо висновки щодо однієї і тієї самої 
історичної реальності, є, звісно, дві позиції, які ми можемо зайняти. Перша, яка 
трактує реальність як реальність: ми мусимо проводити наші дослідження в науко-
вому стилі, не торкаючись питання, що є правильне, а що ні. З другого боку, ми має-
мо проводити наші дослідження і робити наші висновки з точку зору національної 
моралі. Іншими словами, я маю на увазі тут акцент на питанні, що є добрим, а що 
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поганим для держави. І тому коли йдеться про наші підручники, то принцип вибору 
матеріалу не може ґрунтуватися на першому підході” [цит. за: Horio 1988, 77–78].

Але після 1890 року атмосфера ставала дедалі більш консервативною, що при-
звело в 1892 році до першого в історії японської науки відсторонення від посади 
професора історії Токійського імператорського університету Куме Кунітаке через 
публікацію в часописах результатів його “позитивістського дослідження” щодо син-
то та лінії імператорської спадкоємності, яке ставило під сумнів офіційні ідеологіч-
ні аксіоми [Brownlee 1997, 101].

З початку 20-х років XX століття викладання гуманітарних дисциплін дедалі 
більш набувало рис пропаганди та ставило за мету тотальну уніфіковану індок-
тринацію учнів. Головними завданнями системи освіти ставали “легіти державної 
ідеології та соціалізація молоді для служби імперській державі” [Okano, Tsuchiya 
1999, 48].

Нова шкільна програма, прийнята в 1940 році, наголошувала, що вивчення “ім-
ператорського шляху” має домінувати в освітньому процесі в усіх дисциплінах. Всі 
гуманітарні дисципліни в школі об’єднувалися в так зване “народознавство” (яп. 
кокумінка 国民課), у яке входили моральне виховання, рідна мова, рідна історія та 
географія. Причому копірайт на підручники з цих дисциплін належав Міністерству 
освіти, тоді як всі інші підручники цензурувалися. 

Тотальний контроль за змістом освіти посилювався не лише в державних, а й у 
приватних школах, у яких із січня 1943 року була введена особлива посада держав-
ного наглядача за змістом навчальних програм [Army… 1983, 17].

У коментарях до “Едикту щодо національних шкіл” (国民学校令 1945) зазнача-
лося, що головне завдання в освоєнні учнями курсу “народознавства” полягає ось у 
чому: «Цей курс має на меті опанування учнями таких предметів, як національна 
моральність, рідна мова, історія, географія, національна могутність, і через висвіт-
лення блискучості “кокутай” культивувати національний дух і розвивати відповідне 
розуміння нашої імперської долі» [цит. за: Horio 1988, 79].

Тотальний ідеологічний контроль поширювався тепер не тільки на освіту, а й на 
академічні дослідження. Причому часто-густо це була самоцензура. Наприклад, 
професор Мікамі Сандзі, звертаючись у 1936 році до Ради освітніх реформ (Кьога-
ку сассін хьогікай), заявляв: “Розуміння того, що наукові дослідження мають бути 
абсолютно вільними, походить, головним чином, зі сфери природничих наук. Одна-
че повинна бути проведена чітка межа між дослідженнями та навчанням студентів 
у природничій та духовній сферах. Візьміть, наприклад, твердження, що цей рік є 
2600 роком із дня заснування нації. З точки зору наукових історичних досліджень 
тут залишається багато простору для дебатів щодо достовірності цього твердження. 
Одначе, коли мова йде про інформування щодо цього, то вчителі повинні утримува-
тися від дискусій з цього питання” [цит. за: Horio 1988, 104].

У 1943 році, у розпал війни, уряд взагалі приймає рішення щодо радикального 
скорочення набору студентів на гуманітарні дисципліни при одночасному збіль-
шенні прийому на технічні й природничі факультети. У приватних університетах 
число студентів-гуманітаріїв мало бути скорочене до однієї третини від початкової 
кількості [цит. за: Horio 1988, 100].

Гуманітарні знання й освіта після 1945 р.
Ступінь пропаганди й агітації, якими був просякнутий зміст підручників з гума-

нітарних дисциплін, досягав такого рівня, що після поразки Японії у Другій світо-
вій війні одним з перших розпоряджень окупаційної влади була повна заборона 
використання всіх таких підручників, що викликало необхідність призупинення ви-
кладання цих предметів у школі до написання нових підручників [Education in 
Japan… 1983, 71–72].
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Очищення системи освіти від націоналістично-мілітаристської пропаганди та 
агітації вважалося одним із приоритетних завдань американської окупаційної адмі-
ністрації. В оприлюдненому 22 жовтня 1945 р. меморандумі “Адміністрування 
освітньої системи Японії” зазначалося:

“(1) Поширення мілітаристської та ультранаціоналістичної ідеології має бути за-
боронене, військова підготовка та тренування – перервані.

(2) Впровадження концептів і встановлення практик, які перебувають у гармонії 
з ідеями представницького уряду, міжнародного миру, гідності індивіда і таких 
фундаментальних прав людини, як свобода зібрань, слова і релігії, буде заохочува-
тися” [Memorandum... 1983, 93].

У березні 1946 року в Токіо прибула спеціалізована Американська освітня місія 
(United States Education Mission) під керівництвом Джорджа Стоддарда, до якої вхо-
дили двадцять шість провідних експертів у сфері освіти. Вже у квітні 1946 року мі-
сія оприлюднила доповідь, яка лягла в основу освітньої реформи Японії на основі 
ліберально-демократичних принципів.

У травні 1946 року Міністерство освіти Японії під наглядом відповідного відді-
лу штаб-квартири окупаційних сил видало посібник «Керівництво до “нової осві-
ти”», перші шість розділів якого були присвячені базовим проблемам, пов’язаним з 
розбудовою нової Японії. Як першочергові завдання зазначалися необхідність вико-
рінення мілітаризму та ультранаціоналізму, утвердження поваги людяності, особис-
тості та індивідуальності, покращення наукових стандартів, а також зміна підходів 
до філософської та релігійної освіти, поширення демократії у всіх сферах суспіль-
ства і т. ін. [A Guide for the “New Education”]. 

Що стосується правової регуляції освіти, то спочатку американці планували спо-
нукати імператора видати новий рескрипт щодо освіти, але згодом було вирішено 
відмовитися від цієї ідеї і видати відповідний закон, що й було зроблено в березні 
1947 року, з дотриманням духу з нової конституції Японії. Новий закон гарантував 
вільну освіту без усіляких обмежень, у тому числі і перш за все у сфері гуманітар-
них дисциплін. 

У цілому реформa пройшла досить швидко й успішно. Ідеологічний пресинг був 
знятий, але певною проблемою залишалося те, що Міністерство освіти мало право 
затверджувати й вносити корекції в текст підручників. Найбільш контроверсійною 
темою в післявоєнній Японії залишався зміст підручників історії для шкіл, перед-
усім проблеми, пов’язані із замовчуванням злочинів, скоєних японськими військо-
вими на окупованих територіях під час Другої світової війни. 

Автор післявоєнного підручника для шкіл “Нова історія Японії” відомий історик 
Іенага Сабуро тричі оскаржував рішення Міністерства освіти, яке наполягало на 
тому, щоб той вніс правки в текст написаного ним підручника, і взагалі вимагав ска-
сувати саму систему авторизації змісту підручників історії. Суди частково визнали 
його вимоги і навіть присуджували грошові компенсації, але в цілому система авто-
ризації змісту підручників була визнана конституційною [Dore 1970, passim]. 

Уряди країн, що потерпали від японської окупації, насамперед Китаю й Кореї, 
також неодноразово висловлювали своє незадоволення щодо офіційного освітян-
ського трактування подій Другої світової війни, закидаючи замовчування деяких 
злочинів японських військових на окупованих територіях.

Окрім цього широковідомого інциденту, у цілому проблем з обмеженням інте-
лектуальних свобод у сфері гуманітарних знань та освіти в післявоєнній Японії не 
виникало. 

Сучасний стан гуманітарних знань та освіти
Тема сучасного стану гуманітарної освіти й гуманітарної науки в Японії потра-

пила на перші шпальти як японських газет, так і світової преси, після того як 
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8 червня 2015 р. міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Хакубун Сімо-
мура надіслав усім очільникам вищих навчальних закладів циркуляр стосовно вве-
дення в дію з наступного 2016 року третього етапу середньотермінового плану 
реформування системи вищої освіти в Японії.

Сам план реформування, дія якого розпочалася у 2004 році, передбачав зміцнен-
ня автономії та незалежності 86 державних університетів через створення на їхній 
базі окремих юридичних осіб, а також ставив за мету змінити функції університетів 
відповідно до нових умов, серед яких визначальними проголошувалися три – гло-
балізація, зменшення народжуваності і водночас старіння японського суспільства, а 
також загострення конкуренції з боку країн, що стрімко розвиваються [Момбу кага-
кусьо 2013, 2]

Третій етап плану передбачав реформу державних університетів для підтримання 
їхньої “постійної конкурентоспроможності” та “продукування високої додаткової 
вартості” [Момбу кагакусьо 2013, 1]. Для цього кожний з національних університе-
тів мав визначитися зі своїми пріоритетами на глобальному, загальнодержавному та 
місцевому рівнях і розвивати свої сильні сторони та особливості, а також “глобалі-
зуватися” шляхом запрошення іноземних викладачів та сприяння стажуванню своїх 
студентів за кордоном. Наголошувалося, що керівництво університетів має сприяти 
інноваціям через підтримку створення венчурних компаній на основі університетів 
та виховання відповідних фахівців у сфері науки й техніки, а також покращити ка-
дрову та адміністративну роботу [Момбу кагакусьо 2013, 4]. Фактично цей план пе-
редбачав введення елементів корпоративного управління і перетворення універси-
тетів на своєрідні освітньо-дослідні сервісні компанії.

Найбільш резонансним у циркулярі міністра виявився пункт, який називався 
«Перегляд структури університету з урахуванням “повторного визначення місії”». 
У ньому зазначалося: 

«“Повторне визначення місії” – це робота над швидкими структурними рефор-
мами, виходячи з чітко визначених для кожного університету його сильних сторін, 
особливостей та ролі в суспільстві. 

Що стосується факультетів та аспірантур, які займаються підготовкою вчителів, 
факультетів та аспірантур гуманітарного спрямування, то важливо розробити план 
перегляду їхньої структури, беручи до уваги зменшення кількості населення віком 
18 років, потребу в робочій силі, забезпечення рівня досліджень у сфері освіти, 
роль закладу як державного університету і т. ін., а також працювати в напрямку ска-
сування структур і переходу до сфер, у яких відчувається висока соціальна потре-
ба» [Момбу кагакусьо 2015, 3]. 

Саме цей пункт, інтерпретований більшістю оглядачів та зацікавлених осіб як 
заклик до розпуску гуманітарних факультетів та легковажне ставлення до гумані-
тарних дисциплін у цілому, викликав широкий критичний резонанс як у самій Япо-
нії, так і за кордоном. 

Найбільш послідовним критиком такого наміру Міністерства освіти виявилася 
Японська наукова рада (日本学術会議) – незалежний орган, створений у 1949 році 
при канцелярії прем’єр-міністра Японії, головним завданням якого є обговорення, 
визначення плану дій і його реалізації щодо всіх питань, пов’язаних з розвитком 
науки в Японії. У своїй заяві від 23 липня 2015, яка мала назву “Долучаючись до 
обговорення майбутнього стану університетів, і особливо стану підготовки педаго-
гічних кадрів та стану гуманітарних та суспільних наук”, вона зазначила:

«Японська наукова рада у своїх раніше оприлюднених “Пропозиціях щодо стану 
базового плану розвитку науки та техніки на 5-й період” (27 лютого 2015) стосовно 
ролі гуманітарних та суспільних наук у сучасному суспільстві вказувала: “Для того 
щоб дати відповідь на різноманітні проблеми, вирішення яких потребує суспільство, 
потрібно усвідомити необхідність поєднання природничих наук з гуманітарними й 
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суспільними заради формування всеосяжних знань. У зв’язку з цим виникає потре-
ба в критичному спостереженні й зіставлення стану сучасної людини й суспільства, 
необхідне розуміння особливої ролі гуманітарних та суспільних наук. Треба усві-
домлювати, що для вченого внесок у накопичення, успадкування та створення за-
ново глибоко збалансованих знань щодо природи, людини та суспільства заради 
створення й передачі наступним поколінням багатого знаннями та культурою сус-
пільства є відповідальним завданням”. Таким чином, на гуманітарні та суспільні 
науки, які є одним із крил загальної науки, окрім притаманних їм завдань, покла-
дається завдання через співпрацю з природничими науками сприяти вирішенню 
сьогоднішніх проблем, які постають перед нашою країною та світом. Виходячи з та-
кої точки зору, що стосується лише гуманітарних та суспільних наук, вимога “працю-
вати в напрямку скасування структур і переходу до сфер, у яких відчувається висока 
соціальна потреба” викликає великі сумніви» [Ніхон гакудзюцу кайгі 2015, 1].

Другим пунктом у заяві зазначалося, що хоча університети мають відгукуватися 
на потреби суспільства, але треба розрізняти нагальні потреби у швидкому вирі-
шенні конкретних проблем і довгострокові потреби, такі як “підтримка різноманіт-
ності і створення основи для творчості”. І в цьому сенсі акцентування на необхід-
ності вирішення конкретних проблем при ігнорації довгострокових питань приведе 
до “неминучої втрати університетами фундаментальної ролі підтримки інтелектуаль-
ного багатства суспільства та завдання випуску кадрів для розвитку суспільства в 
широкому плані, включно з економічною, соціальною та культурною діяльністю”.

Третім пунктом ставилося завдання щодо підготовки кадрів в умовах глобаліза-
ції і відповідної успішної діяльності на міжнародній арені, яка потребує “разом зі 
знаннями англійської та інших іноземних мов розуміння суспільства, культури та 
історії як нашої країни, так і іноземних країн”, а також “вміння вступати в діалог з 
тими, хто має іншу точку зору, і на основі цього поглиблювати власні знання”. 

У четвертому пункті наголошувалося на тому, що вчительські кадри в сучасних 
умовах потребують підвищення якості їхньої власної освіти, аби відповідати на 
складні проблеми, що постають перед людьми молодого віку.

У п’ятому пункті йшлося про те, що університети є не тільки місцем освіти, а й 
місцем наукових досліджень, тому приниження ролі гуманітарних наук негативно 
вплине на якість досліджень у цій сфері. 

Водночас підкреслювалася необхідність дедалі більш активного діалогу вчених-
гуманітаріїв із вченими-природознавцями та суспільством і ставилося завдання 
“виходячи зі змін у суспільстві та його потреб, через діалог у власному середовищі, 
діалог із вченими-природознавцями та діалог з різними верствами суспільства по-
глиблювати розуміння їхніх проблем та докладати ще більших зусиль, спрямованих 
на підвищення рівня освіти та досліджень у відповідних царинах науки” [Ніхон га-
кудзюцу кайгі 2015, passim]. 

До голосів критиків долучилася й впливова Японська бізнесова федерація [Кей-
данрен], яка у своїй заяві від 9 вересня 2015 року наголосила на тому, що дехто ін-
терпретує положення цього циркуляра як відгук на потреби бізнесу в “кадрах, які 
відразу можна застосувати у справі”, але “уявлення про кадри, яких потребує бізне-
совий світ, є прямо протилежними”. Далі в заяві зазначалося, що в багатьох доку-
ментах, виданих від імені федерації, стверджується, що японський бізнес потребує 
кадрів, які б мали “базове фізичне здоров’я, глибоке розуміння суспільної моралі, 
широку освіту, вміння визначати й вирішувати завдання, комунікаційні здібності на 
базі знань іноземних мов, здібності логічно висловлювати власну думку і погляди 
незалежно від спеціалізації в технічних чи гуманітарних дисциплінах”. Зокрема, за-
уважувалося: “Оскільки [бізнес] потребує кадрів, які б були здатні за допомогою 
кросдисциплінарних ідей вирішувати завдання планетарного масштабу, ті, хто має 
природничо-технічну спеціалізацію, повинні вивчити широке коло дисциплін, куди 
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входять і гуманітарні, а ті, хто має гуманітарну спеціалізацію, повинні мати глибо-
кий інтерес до передових технологій, а також володіти базовими технічно-матема-
тичними навичками” [Кейданрен 2015].

Ще раніше в окремій заяві Кейданрена від 15 квітня 2014 року, під назвою “Ре-
форма освіти, необхідна для виховання кадрів наступного покоління”, основним за-
вданням якої він визначає підготовку кадрів, здатних просувати японський бізнес у 
глобальному світі, окремим пунктом зазначено, що разом зі знаннями іноземних 
мов в умовах глобалізації нові кадри для бізнесу повинні мати широку освіту, яка 
включає знання “нової та новітньої історії Японії”. Зокрема, наголошується, що біз-
нес потребує кадрів, які мають чітке “самоусвідомлення себе як японців”, і тому 
“заради становлення ідентичності необхідно вживати заходи для сприяння освіті 
у сфері рідної мови, японської історії та культури” [Кейданрен 2014].

У відповідь на підняту згаданим вище циркуляром хвилю критики Міністерство 
освіти та науки випустило спеціальну заяву під назвою “Реформа національних 
університетів у прийдешню епоху”, у якій заперечуються закиди щодо політики мі-
ністерства стосовно гуманітарних та суспільних дисциплін. 

У заяві наголошується, що типові закиди щодо політики міністерства, яке нібито 
закликає до закриття факультетів гуманітарних та суспільних наук і заснування за-
мість них факультетів природничих наук, та стосовно того, що міністерство робить 
ставку на отримання миттєвих практичних результатів і вважає гуманітарні та сус-
пільні науки неважливими, не відповідають дійсності: “Кожна академічна дисци-
пліна в гуманітарних та суспільних науках відіграє важливу роль в оцінці діяльності 
людини, соціальних подій та визначенні соціальних цінностей, у створенні та вдос-
коналенні засад життя народу і при аналізі соціальних подій. Важливість різнома-
нітності та універсальності, що культивується через освіту у “вільних мистецтвах”, 
насправді зростає в епоху, яка вимагає автономної здатності шукати вирішення 
проблем без певних відповідей”.

У заяві також наголошується, що в майбутньому не тільки суспільство зазнає ра-
дикальних змін, а й перелік майбутніх спеціальностей буде радикально іншим, у 
зв’язку з чим університетська освіта потребує якісного перегляду своїх засад. Тому, 
як зазначається в заяві, вже багато японських університетів пропонують інтегровані 
курси, через поєднання природничих, гуманітарних та суспільних наук, таким чи-
ном “долаючи обмеження та кордони між гуманітарним та природничими знаннями, 
які довго існували в Японії”. У зв’язку з цим до 2016 року університети запланува-
ли реорганізацію 15 відсотків наявних факультетів, загальним числом у 229, з яких 
кількість факультетів гуманітарних та суспільних наук становить 89. 

Наприкінці заяви наголошується, що ніхто не знає точних абрисів майбутньої 
епохи і тому університети мають активно залучатися до визначення власної місії і 
подавати пропозиції щодо адаптації своїх навчальних планів та організаційної 
структури [Момбу кагакусьо 2015b].

А проте, як зазначає відомий фахівець із проблем інтелектуального капіталу 
Араї Хісаміцу, репрезентуючи поширену точку зору, японська громадськість ви-
казує незадоволення і певне нерозуміння стану японської гуманітаристики, яка 
залишається значною мірою ізольованою від світу. Він зазначає, що, на відміну від 
вчених з природничих дисциплін, серед яких є нобелівські лауреати, вчених-
гуманітаріїв, які б здобули міжнародні нагороди, мало. Так само якщо за індексом 
цитованості японські фізики входять у першу десятку, то гуманітарії не потрапляють 
навіть у першу сотню. 

Як заходи для поліпшення ситуації Араї пропонує більш активну участь япон-
ських вчених у міжнародних конференціях, публікації англійською мовою, запро-
шення на короткі терміни закордонних вчених, а також реалізацію спільних дослід-
ницьких проектів [Араї 2015].
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Фахівець з управління, головний науковий співробітник Інституту загальних до-
сліджень при Університеті Васеда Курабе Сікі підходить до проблеми гуманітарис-
тики суто з позиції менеджменту та фінансового управління й зазначає, що гумані-
тарні факультети є для університетського менеджменту найбільш проблемними, бо 
гуманітарні дослідження не приносять університетам зовнішнього фінансування, 
перш за все з боку бізнесу. У книжці, що вийшла у 2011 році, ще до початку широ-
кої дискусії, під промовистою назвою “День, коли гуманітарні факультети зник-
нуть”, він пропонує як вирішення проблеми фінансування гуманітарних факуль-
тетів створення спеціальних курсів для пенсіонерів, яким вже непотрібно робити 
кар’єру і які мають час та вільні гроші для того, щоб чогось повчитися [Курабе 
2011, 77–78]. 

З другого боку, Мурої Хісасі, професор Йокогамського державного університету, 
у своїй книжці “Розпуск гуманітарних факультетів”, написаній у відповідь на про-
позиції Міністерства й по гарячих слідах дискусії, що розгорнулася, різко критикує 
“утилітаристську” позицію міністерства щодо гуманітарних факультетів і курс на 
корпоратизацію університетів у цілому, зазнаючи також, що всі попередні спроби, 
яких було багато в 90-ті роки, створити гібридні “гуманітарно-природничі факуль-
тети” провалилися [Муроі 2015, 153].

Він зазначає, що головна причина цього полягає в тому, що гуманітарні знання 
принципово відрізняються від знань у природничих науках: «Міністерство освіти 
та науки вимагає від університетів надання “знань, що дорівнюють інформації”. На 
відміну від цього, знання гуманітарних дисциплін, таких як історія, філософія, лі-
тература, мистецтво, – це знання, які мають зовсім іншу цінність. Це не знання, 
якими вирішують проблеми, це форма знань, які цікавляться генезисом та причина-
ми того, чому ці проблеми постали в такій формі» [Мурої 2015, 178].

Треба зазначити, що плани й пропозиції Міністерства освіти та науки щодо по-
ліпшення стану справ у сфері гуманітарних знань у цілому збігаються з міжнарод-
ними трендами, серед яких головними є такі вимоги: інтернаціоналізація дослі-
джень, здійснення роботи за конкретними програмами з чітко визначеними цілями, 
акцент на спільних та кросдисциплінарних дослідженнях, причому не тільки між 
гуманітарними дисциплінами, а й із залученням природничих дисциплін. Також 
дуже помітні вимоги щодо інструменталізації гуманітарних знань за зразком при-
родничих дисциплін і системної підтримки саме цього аспекту, тоді як про вихо-
вально-формуючу роль гуманітаристики якщо і згадується, то майже суто в контек-
сті початкової та середньої освіти.

У березні 2017 року Міністерство освіти та науки визначило головні напрямки 
реформи змісту середньої освіти під назвою “Сила жити”. Середня освіта в Японії 
триває 12 років і складається з 6 років початкової, 3 років середньої і 3 років стар-
шої школи. 

Зміни в початковій та середній школі передбачають збільшення кількості на-
вчальних годин на 10 відсотків, а як загальну мету – перегляд змісту предметів у 
бік “більшої відкритості до суспільства” та покращення якості розуміння матеріалу. 
В основі нових підходів лежить вимога конкретизації мети та розуміння учнем 
того, якими знаннями та навичками він оволодіє в результаті засвоєння того чи ін-
шого предмета і навіщо це йому потрібно. Також наголошується, що двома стов-
пами освіти мають бути опанування знань, необхідних для життя в суспільстві 
майбутнього, здорове тіло, а крім того, чи не вперше в післявоєнні роки як окремий 
предмет вводиться моральне виховання, що викликало певні запитання у громад-
ськості, бо до 1945 року під моральним вихованням розумілася насамперед ідеоло-
гічна індоктринація учнів [Момбу кагакусьо 2017a].

Необхідність введення уроків морального виховання з 2018 року в початковій 
школі, а з 2019 року і в середній школі пояснюється Міністерством перш за все 
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хронічною для японської школи проблемою знущання одних учнів над іншими, що 
часто-густо призводить до самогубства жертв цього знущання. Як головні три за-
вдання в новому курсі визначаються виховання чіткого розуміння в учнів початко-
вої школи “того, чого людині робити не можна”, а для учнів середньої школи – їхня 
“участь у формуванні суспільства”. Для цього пропонується долучати учнів до 
участі в різних соціальних проектах, вивчення “зворушливих” прикладів з біогра-
фій людей та світу природи, метою чого в підсумку є засвоєння моральних ціннос-
тей як своїх власних, вміння багатогранно й глибоко думати “під різним кутом” й 
дискутувати з моральних питань.

Традиційно опанування японської мови і літератури школярами було й залишаєть-
ся головним пріоритетом шкільної освіти і йде під першим номером. Міністерство 
ставить у цій сфері завдання “надійно оволодівати словниковим запасом, вихову-
вати вміння мислити тезами й доказами, конкретно й абстрактно, чітко розуміти 
інформацію й здатність відповідним чином її висловлювати”, а також “як основу 
навчання застосовувати мовленнєву діяльність [створення доповідей щодо здійсне-
них експериментів, вміння дискутувати з ясним розумінням своєї позиції та аргу-
ментів для її підтвердження]”.

Новий циркуляр також вимагає більш глибокого виховання у сфері традицій і 
культури. Для дитячих садків ставиться завдання сприяти ознайомленню дітей із 
традиційними іграми, а також “культурою й різними традиціями як на національ-
ному, так і локальному рівні”. 

Щодо навчання учнів молодших і середніх шкіл ставляться такі вимоги: краще 
ознайомлення їх з “мовною культурою нашої країни на основі прикладів класичної 
літератури та іншого”, знайомство з культурним надбанням кожної з префектур та 
розуміння календарних обрядів, знайомство з музикою та музичними інструмента-
ми, як національними, так і місцевими, різними традиційними бойовими мисте-
цтвами, японською їжею та національними костюмами.

Циркуляр окремо наголошує на необхідності радикального покращення у сфері 
вивчення іноземних мов, поставивши це завдання в один ряд з опануванням рідної 
мови, і кращого розуміння особливостей японської мови та мовного багатства 
[Момбу кагакусьо 2017b].

Для учнів старшої школи у сфері гуманітарних знань міністерство ставить за-
вдання поліпшити знання японської історії і культури у світовому контексті, а та-
кож повноцінно вивчати різні релігії. Вимагається також поліпшити знання япон-
ської класики, бойових мистецтв, традиційної музики, мистецтва, а також знання 
історії і культури японського побуту (одяг, їжа, житло). Особливо наголошується на 
потребі в кращому опануванні англійської мови й ведення уроків англійською мо-
вою [Момбу кагакусьо 2017c].

Програми підтримки та інфраструктура досліджень у гуманітарній сфері та 
кросдисциплінарних досліджень

Реформа вищої освіти та наукових досліджень була розпочата ще раніше. У 
2002 році на основі програми реформування вищої освіти “Курс на структурні ре-
форми університетів” (прийнята у 2001 році), яка передбачала перетворення уні-
верситетів на центри розвитку науки світового рівня, було виділено фінансування 
на програму системної підтримки окремих галузей знань, до яких входили також 
гуманітарні та суспільні дисципліни, під назвою “Центри видатних досягнень 
XXI століття”, яка проіснувала до 2009 року. Можна сказати, що ця програма базу-
валася на традиційних підходах і не передбачала особливих інновацій у методах 
[Ніхон гакудзюцу сінкокай 2017a].

Перелом настав у 2012 році, коли після страшного землетрусу й цунамі 2011 ро-
ку були зруйновані берегові райони північного сходу Японії, що поставило нові 
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завдання й проблеми перед наукою, у тому числі й перед гуманітарними та суспіль-
ними дисциплінами. У результаті рефлексій щодо стану гуманітарних знань у Япо-
нії Комітет із просування гуманітарних та суспільних наук під керівництвом 
історика Кабаяма Коїчі в липні 2014 року опублікував доповідь “Просування гума-
нітарних та суспільних наук для подолання проблем суспільства ризику та визрі-
вання інтелектуального суспільства”, у якій ці проблеми були проаналізовані і 
поставлені нові завдання.

Зокрема, відзначалася надмірна спеціалізація досліджень, у результаті чого гу-
манітарні та суспільні науки були значною мірою сегментовані, а необхідність 
кросдисциплінарних, узагальнювальних підходів, а також співпраці із вченими, що 
спеціалізуються на природничих дисциплінах, ігнорувалася. 

Перед вченими тепер ставиться завдання звертати більше уваги на реальні проб-
леми, з якими стикається суспільство, особливо ті, що входять у свою критичну 
фазу. Як одне з головних завдань вказується необхідність проведення “емпіричних 
досліджень”, для того щоб їхні результати могли враховуватися відповідними адмі-
ністративними органами при прийнятті рішень.

Третьою сферою, яка потребує покращення, визначається глобалізація. Від япон-
ських вчених вимагається активне дослідження глобальних проблем у рамках між-
народного співробітництва, а також залучення іноземних фахівців до дослідження 
ситуації всередині Японії, перш за все тих проблем, що пов’язані зі зниженням на-
роджуваності та старінням японського суспільства. 

У доповіді також зазначається, що колективні дослідження у сфері гуманітарних 
та суспільних наук залишаються в Японії поодинокими явищами і що їхнє поши-
рення потребує як змін у ментальності вчених, так і створення спеціальних грантів 
та інституцій для проведення таких досліджень. Зокрема, зазначається відносно 
низький рівень заявок на отримання грантів “какенхі” у сфері гуманітарних та сус-
пільних наук [Момбу кагакусьо 2012, 9–10]. 

Для подолання цієї проблеми у 2012 році була створена спеціалізована грантова 
програма, що мала стимулювати дослідження в трьох головних площинах: 1) “роз-
робка напрямку” – програми, які мають на меті прорив в інноваційних методах 
дослідження шляхом міждисциплінарної інтеграції; 2) “відповідь на запити сус-
пільства” – програми, орієнтовані на вирішення різних проблем у людському сус-
пільстві; 3) “глобальні ініціативи” – міжнародні дослідницькі програми.

Як пріоритетні теми ще у 2009 році було встановлені такі напрямки для дослі-
джень: глобальні проблеми, що стосуються бідності, енергетики та населення, ба-
ланс між збереженням довкілля та економічним зростанням, співіснування цивілі-
зацій з різними цінностями і т. ін. Серед специфічно японських тем пріоритет від-
дався дослідженням, з якими Японія зіткнеться в найближчому майбутньому: перш 
за все зниження народжуваності та старіння населення, покращення якості життя, 
проблеми з довкіллям у Східній Азії, чітке визначення перепон для економічного 
зростання Японії та їхнє подолання, питання, пов’язані з етикою, та формування 
консенсусу щодо імплементації наукових відкриттів і технологій у суспільстві.

Ці завдання, як зазначається в доповіді, залишаються важливими, але виникають 
нові виклики й проблеми, перелік яких має постійно оновлюватися. Зокрема, важли-
вими є проблеми, пов’язані із соціальними системами, здатними адекватно реагува-
ти на різні нестандартні ситуації, з відповідним ризик-менеджментом; з появою в 
майбутньому нових технологій і нових інституцій, які потребують досліджень не 
тільки з точки зору інжинірінгу та економіки, а й з позицій етнографії, релігієзнав-
ства та психології; важливою проблемою також є розробка наукових та технологічних 
інституцій, потрібних для гармонійного розвитку Азії [Момбу кагакусьо 2012, 13].

Для прикладу наведемо три головні програми, які були затверджені, профінансо-
вані й дослідження з яких тривають зараз.
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У розділі “розробка напрямку” у 2014 р. в рамках загальної теми, яка була ви-
значена як “Нові перспективи в гуманітарних та суспільних науках з використан-
ням методів праксеології, когнітивної та нейронауки”, було виділено фінансування 
на три роки таким програмам: “Вивчення нейро- та когнітивних основ норматив-
них та етичних суджень щодо суспільних цінностей” та “Розвиток медіа і струк-
турна трансформація громадської сфери в суспільствах ризику: створення теорії, 
емпіричні дослідження та симуляційний аналіз на основі компаративної етології 
мережевої моделі”.

У розділі “відповідь на запити суспільства” у 2015 році як загальні було прийня-
то дві теми – “Взаємозв’язок між інституціями, культурою, громадськими настроя-
ми та соціоекономічними системами” та «Формування “культури хвороби” й аналіз 
її сучасного значення в контексті історії суспільного розвитку». У рамках першої 
теми головною була обрана програма під назвою ”Вплив інституцій та культури на 
соціальні норми і суспільну мораль: лабораторні та польові дослідження”, а дру-
гої – “Історія медицини та сучасне суспільство: констектуалізація заходів проти ін-
фекційних захворювань у минулому і побудова діалогу між істориками медицини 
та сучасними інституціями”. 

У розділі “глобальні ініціативи” загальна тема формулюється як “Інтердисциплі-
нарне дослідження ексклюзивізму та демократії в глобальному суспільстві”. Тоді як 
головна дослідницька програма, прийнята у 2016 році, має назву “Інтердисциплінар-
не дослідження щодо функціонування національної історії і колективної пам’яті в 
глобальному суспільстві” [Ніхон гакудзюцу сінкокай 2017b].

Відбором дослідницьких програм і їхнім фінансуванням займається спеціально 
створена в 1932 році організація “Японське товариство сприяння науці” (日本学術
振興会), що тісно співпрацює з Міністерством освіти та науки, але є незалежною 
організацією, якою керують визнані у своїх галузях вчені. Нині її очолює Андзаї 
Юітіро, колишній професор і ректор Університету Кейо.

Головним завданням агенції є підтримка найцікавіших проектів у науковій сфері 
й конкурсне розподілення дослідницьких грантів (какенхі), гроші на які виділяє 
японський уряд і які становлять 60 відсотків від усіх державних наукових грантів. 
Як гранти у 2016 році було розподілено 234 мільярди єн. Видача грантів відбувається 
після анонімної оцінки якості запропонованої дослідницької програми, яка повин-
на бути не тільки інноваційною, а й оригінальною. Програма грантів орієнтована 
саме на академічні дослідження, які можуть не приносити миттєвого результату, 
але сприяють розвитку науки в цілому. Посилення саме академічної спрямованості 
відбулося після прийняття відповідного рішення у 2014 році [Ніхон гакудзюцу сін-
кокай 2017c].

Також для промоції й розвитку колективних досліджень було рекомендовано роз-
ширити систему дослідних центрів спільного використання, створену 2008 р. на 
базі дослідних інститутів, державних та приватних університетів.

Ядром цієї системи є чотири міжуніверситетські дослідницькі інститутські кор-
порації, які надають у користування дослідникам з державних та приватних універ-
ситетів і науково-дослідних інститутів як Японії, так і закордонних різного роду 
інфраструктуру й бази матеріалів та інформації великого масштабу, котрі важко 
утримувати університетам та науково-дослідним організаціям поодинці. Вони по-
винні виступати в ролі так званих “центрів досконалості” (COE) у своїх галузях на-
укового дослідження і сприяти ефективності спільних досліджень.

Національні інститути гуманітарних наук (The National Institutes for the Humani-
ties, скорочено NIHU) є однією з цих корпорацій. Засновані 1 квітня 2004 року, 
NIHU спочатку складалися з п’яти міжвишівських науково-дослідних інститутів з 
гуманітарних наук: Національного музею японської історії, Національного інституту 
японської літератури, Міжнародного дослідного центру японології, Науково-дос-
лідного інституту людства та природи і Національного музею етнології. 1 жовтня 
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2009 року Національний інститут японської мови та мовознавства став шостим ін-
ститутом, що приєднався до NIHU. Проводячи базові дослідження в рамках цілей, 
визначених під час їхнього заснування, ці інститути мають взаємодіяти між собою, 
виходячи за усталені рамки попередніх досліджень. 

Головним завданням NIHU визначається “просування фундаментальних дослі-
джень культури та її похідних у часі та просторі, включаючи емпіричні дослідження 
з використанням великих сховищ культурних матеріалів та теоретичних дослі-
джень, що інтегрують перспективи гуманітарних наук”. NIHU має амбіції стати 
“глобальним центром для всебічних наукових досліджень у галузі наук про людину, 
спрямованих на відкриття нових напрямків досліджень, включаючи співпрацю з 
різними галузями природничих наук”.

Деякі інститути NIHU, такі як Національний музей історії Японії, Національний 
музей етнології та Національний інститут японської літератури, виконують ще 
функції музею та виставкових майданчиків. Завдяки цьому ці інститути виконують 
ще й функцію спільних для всіх інститутів NIHU інформаційних центрів [Нінген 
бунка кенкю кіко 2017].

* * *
Підсумовуючи сказане вище, варто зазначити, що гуманітарні знання разом з бо-

гознавством були основою освіти в будь-якому цивілізованому традиційному сус-
пільстві до настання епохи технічної революції та капіталістичної економіки, які 
створили потребу у вузькопрофільних технічних фахівцях, необхідних для вирі-
шення певних конкретних завдань, метою яких у кінцевому підсумку є отримання 
максимального прибутку. Потреба бізнесу та держави в таких фахівцях, необхідних 
для функціонування дедалі більш складних систем та інституцій і виведення на ри-
нок інноваційних продуктів, привела не тільки до зміни пріоритетів в освітньому 
процесі, де первісний універсалізм, спрямований на виховання зразкового грома-
дянина (як, наприклад, у Давній Греції) чи зразкової еліти (як, наприклад, у тради-
ційному Китаї), дедалі більш поступався роздрібненню й спеціалізації, а й до 
приниження гуманітарних знань як таких, які неможливо безпосередньо й утилі-
тарно конвертувати в успішну кар’єру чи зиск. Якщо ідея необхідності всебічного 
розвитку особистості  більш-менш зберігається на рівні початкової та середньої ла-
нок освіти (умовно кажучи, садок та школа), то вища освіта стає дедалі більш фраг-
ментованою і вузькопрофільною, у якій пріоритет віддається набуттю певних знань 
і навичок, необхідних для побудови успішної кар’єри. Як зазначає Сета Хіросі, 
японські підприємці не беруть на роботу магістрів та докторів наук з гуманітарних 
дисциплін, а якщо в дуже рідких випадках і беруть, то суто на роботу у відділ ка-
дрів. Загалом, роботодавців абсолютно не цікавить, який був у студента-гуманітарія 
фах [Сета 2015, passim].

Такий прагматичний підхід призводить до того, що в часи економічних негараз-
дів саме фінансування гуманітарних дисциплін скорочується, хоча в стратегічному 
плані такий підхід створює великі проблеми для загального розвитку суспільства в 
довгостроковій перспективі, бо лише культура, стрижнем і квінтесенцією якої є 
гуманітарні знання, є тим, що відрізняє людину від всіх інших істот. Гуманітарні 
знання в їхньому чистому вигляді принципово не є знаннями інструментальними, 
які можна безпосередньо конвертувати в технології чи товари, але дають знання 
людині про людину, тим самим, по суті, й створюючи людину. 
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Гуманітарне знання й освіта в Японії XVII–XXI ст.
А. А. Накорчевський

У статті подається стислий огляд головних тенденцій та особливостей ставлення до гу-
манітарних знань та його ролі в суспільстві й освіті Японії, починаючи з XVII століття до 
сьогодення. 

Відзначається, що в домодерній Японії існували лише гуманітарні знання, за майже 
повної відсутності природничих експериментальних наук та математики. 

У процесі модернізації Японії, який розпочався в 1868 році, традиційні неподільні гума-
нітарні знання (яп. бун) були таксономічно структуровані за західними зразками й поділені 
на “літературу”, “філософію”, “історію” і т. ін. Відзначається роль японського просвітителя 
Фукудзава Юкіті і його боротьби за право індивіда вільно отримувати доступ до всіх видів 
інформації без обмежень заради розвитку самодостатньої, незалежної особистості. 

Приблизно з 1890 року, з посиленням імперських амбіцій Японії, гуманітарні знання по-
чали використовуватися для підтримки й поширення державної ідеології. Були введені цен-
зура й жорсткий контроль за змістом підручників, особливо в найбільш чутливій для 
державної ідеології сфері – історії Японії. Хоча в університетах зберігалася відносна свобо-
да академічних досліджень, але були й табуйовані теми, пов’язані з “божественним” похо-
дженням імператорського роду та важливою ідеологемою про його “безперервність”.

Після поразки Японії у війні в 1945 році всі цензурні обмеження були зняті й гуманітар-
ні знання дістали поштовх до вільного розвитку. 
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Наприкінці статті подається огляд дискусії, яка точиться в сучасній Японії щодо “ко-
рисності” гуманітарних знань для побудови індивідуальної кар’єри, бізнесу та суспільства 
в цілому. Розглядаються також тенденція до інструменталізації гуманітарних знань та 
проблема створення гібридних природознавчо-гуманітарних дисциплін і факультетів у ви-
щих навчальних закладах.

Ключові слова: гуманітарні знання, освіта, Японія, ідеологія, пропаганда, підручник

Гуманитарное знание и образование в Японии XVII–XXI вв.
А. А. Накорчевский

В статье дается краткий обзор основных тенденций и особенностей отношения к гума-
нитарному знанию и его роли в обществе и образовании в Японии, начиная с XVII века до 
современности.

Отмечается, что в домодерной Японии существовало только гуманитарное знание, при 
почти полном отсутствии естественных экспериментальных наук и математики.

В процессе модернизации Японии, который начался в 1868 году, традиционное недели-
мое гуманитарное знание (яп. бун), было таксономически структурировано по западным 
образцам и разделено на “литературу”, “философию”, “историю” и т. д. Отмечается роль 
японского просветителя Фукудзава Юкити и его борьбы за право индивида свободно полу-
чать доступ ко всем видам информации без ограничений ради развития самодостаточной, 
независимой личности.

Примерно с 1890 года, с усилением имперских амбиций Японии, гуманитарное знание 
стало использоваться для поддержки и распространения государственной идеологии. 
Была введена цензура и жесткий контроль за содержанием учебников, особенно в наибо-
лее чувствительной для государственной идеологии сфере – истории Японии. Хотя в уни-
верситетах сохранялась относительная свобода академических исследований, но были и 
табуированные темы, связанные с “божественным” происхождением императорского рода 
и важной идеологемой о его “непрерывности”.

После поражения Японии в войне в 1945 году все цензурные ограничения были сняты и 
гуманитарное знание получило толчок к свободному развитию.

В конце статьи дается обзор дискуссии, развернувшейся в современной Японии по по-
воду “полезности” гуманитарного знания для построения индивидуальной карьеры, биз-
неса и общества в целом. Рассматривается также тенденция к инструментализации гумани-
тарного знания и проблема создания гибридных природоведческо-гуманитарных дисциплин 
и факультетов в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: гуманитарное знание, образование, Япония, идеология, пропаганда, 
учебник
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The question of identity of the “educated Indians” during the colonial era is defined in histo-

riography in terms of “ambivalence”, “schizophrenia”, “neurosis” etc. This demonstrates the at-
tempts of researchers to explain the specific way of self-determination of Western-educated class 
of Indians, which breaks down into several parallel levels often being contradictory by nature. At 
the end of the First World War, the representatives of Western-educated Indians were deeply con-
cerned by the issue of self-determination due to the activation of the liberation movement with the 
tendency to revive and preserve their own tradition on the one hand, along with the reproduction 
of Westernized values and habits on the other hand. The limited number of the specific studies re-
garding the identity question in colonial context in general as well as the lack of the works corre-
sponding to a particular region, period or society of India motivated this research. Addressing the 
identity problems in the post-war prose of Madhaviah allowed to study the specific behavior of 
“educated Indians” of Madras presidency and to shed some light on the identity issues within 
South Indian context. The current case study represents an attempt to clarify in which way Mad-
haviah, the prominent social reformer and the pioneer in Tamil prose writing, defines the identity 
question in his post-war prose. His short stories were published in the influential newspaper of 
that time – The Hindu, which dealt with both the social reforms and the nationalism. Therefore, 
the paper discusses whether Madhaviah’s identity as a social reformer suffered due to the above-
mentioned dramatic events, and whether the reforming trend was in conflict with the nationalistic 
one in the Kusika’s short stories.

Keywords: “educated Indians”, Western-educated Indians, Indian intellectuals, social reforms, 
nationalism, British Raj, prose, short story 

The consequences of the First World War, which included a loss of human resources, a 
depletion of natural resources, and as a result, a rising of prices, a ruinous impact on the 
urban poor and agricultural laborers and other socioeconomic collapses, brought to In-
dians a deep disappointment in the British Raj, its “stable” order and “reliable” machinery. 
Especially the Empire’s approach towards its subordinates was profoundly rethought by 
Indian intelligentsia. Offers of military and financial aid, natural resources, cheap manu-
facturing power and other services, which were provided by Indians throughout the coun-
try, were sustained by the main goal – an obtaining of the self-rule. As soon as it became 
obvious that British government would not give any political concessions to India after 
the war, it turned a huge part of Indian intelligentsia from loyalty towards civil disobe-
dience and non-cooperation. The disappointment in British government among numbers 
of Indians had been reaching its boiling point during the war [Pati 1996, 98–136]. Once it 
was ended, M. K. Gandhi and some other prominent nationalist leaders openly opposed 
the Raj in 1918, which led to significant changes in the Indian nationalist political land-
scape [Raman 2005, 109–110]. Thus, the activation of Indian national liberation move-
ment in the post-war period reshaped the sociopolitical situation in the whole country. 
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Many in India felt that they were badly let down by the Raj for their part played in the 
First World War. Some activists refused the awards presented to them by the British go-
vernment before the war; some quitted the administrative positions, which were associated 
with the status and prestige. A. Madhaviah (1872–1925), who was the social reformer 
and one of the most prominent writers of the late nineteenth – first decades of twentieth 
century South India, was not an exception [Raman 2005, 109–110]. 

Madhaviah is a little-known figure for the Western public, unlike his contemporary 
Subrahmania Bharati1. Madhaviah as well as Bharati belonged to a considerable stratum 
of South Indian reformers who used literature as a medium for social reforms. Madha-
viah gained popular acclaim as a novelist, a pioneer in the new genre for Indian public in 
that period. Although, while Bharati was a consecutive extremist-fighter against the Raj 
and at the same time a supporter of radical social reforms, Madhaviah was a person, who 
had not been openly involved in political struggle and had been for a long time the rep-
resentative of the so-called “administrative elite”2. The latter by definition remained 
more dependent part of society from the British government compared to “professional 
elite”3, where Bharati was a bright representative. Moreover, Madhaviah’s case is inte-
resting in a sense of studying the change of an attitude of the prominent representatives 
of the “new elites” towards the Raj and Western civilization in general after the First 
World War. One can observe that a degree of a realism in his post-war prose is substan-
tially increasing.

In Madhaviah’s series of short stories named Kusika’s Short Stories written for The 
Hindu in 1920s one can find not only political, economic and sociocultural problems of 
“educated Indians” of Madras (who mainly are the protagonists here), but also a deep 
psychological approach. Thus, his characters are suffering from economic disadvantages 
and social tensions along with the problems of identity – social, cultural, and spiritual. 
Probably, the author shared these problems with his characters, through which he com-
municates with the reader.

In historiography, the question of identity of “educated Indians” in the late colonial 
era is defined in terms of “ambivalence”, “schizophrenia”, “neurosis”, etc. [Srinivas 
2005, 57; Shils 1961, 60]. In these terms researchers are trying to reach the specific way 
of self-determination of Western-educated class of Indians, which breaks down into seve-
ral parallel levels (or several distinct identities) often contradictory by nature. It could be 
understood in terms of the contradiction of the value spheres. Taking into consideration 
the significant social change in Indian society, where the western education played a cru-
cial role [Tangri 1961; Srinivas 2005], one could barely find the rejection of traditional 
social relationships by Westernized Indians, the vast majority of whom continued to 
maintain them by relating to their traditional environment [Shils 1961]. 

At the end of the First World War, many representatives of Western-educated Indians 
faced the issue of self-determination more sharply than ever before. On the one hand, the 
activation of the national liberation movement in the post-war period strengthened the 
tendency to revive and preserve its own cultural ground. On the other hand, intellectual 
paradigms, technologies, methods of social organization and social habits borrowed from 
the West became an integral part of the everyday life of “educated Indians”. Consequent-
ly, the problem of identity in colonial context is multilayered and ambiguous. Addres-
sing the identity question, which raised in the post-war prose of such an extraordinary 
South Indian writer as Madhaviah, gives the possibility to study the specific behavior of 
“educated Indians” of this region (especially of Madras presidency) and to clarify the 
identity issues within South Indian context. Moreover, while Madhaviah’s post-war 
prose is dealing with the reformist case, it is needed to figure out, whether he was facing 
the opposition between reformist and nationalistic trends while publishing Kusika’s Short 
Stories during the activation of the anticolonial sentiments among the intelligentsia.
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The identity question raised during the late colonial era 
British rule brought to India profound changes that affected the social, economic, po-

litical and spiritual aspects of life in India. The introduction of the new technologies that 
triggered the revolution in communication allowed British to unite India more than ever 
before [Srinivas 2005, 46]. Since the nineteenth century, India became a part of the Pax 
Britannica imperialist project in a relatively peaceful time in the history of Europe, when 
Britain occupied the place of the world hegemon [Canny 1998, 332–333]. During this 
brief and extremely fruitful period of history British established the foundation of a mo-
dern state by separation of land based on administrative principle, introduction of a 
revenue management system, development of communications, creating of a modern bu-
reaucracy, an army, a police, a judicial system, and also by introduction of Western edu-
cation and opening of educational institutions of Western type [Srinivas 2005, 46–47]. 
M. Srinivas relates all these significant changes to the umbrella-term “Westernization”. 
According to Srinivas, the concept of Westernization indicates first of all the process of 
structural change, the bright example of which is the Indian educated middle-class. Its 
content was composed by representatives of different hierarchies: higher and lower Brah-
min castes, as well as higher and lower non-Brahman castes, and sometimes out-castes. 
Srinivas states that Westernization by bringing up the serious structural changes in Indian 
social system produced the social mobility of another level, which had been stimulated 
before mainly by wars [Srinivas 2005, 90–93, 114].

However, it has been already mentioned above, that spreading of Western education 
played a crucial role in creation of Indian middle class [Tangri 1961], and therefore, the 
formation of a new identity among Indians, which traditionally was produced by a caste 
and a corresponding kind of activity, which opened inaccessible before alternative social 
scenarios [Srinivas 2005]. Moreover, the spread of Western education eventually turned 
out to become one of the most significant factors of shifting of an intellectual space of In-
dians. Thus, the monopoly in the intellectual domain, which for centuries belonged to 
Brahmins (esp. pandits, gurus, etc.), was significantly shaken by the new “professional 
elite”, which was represented by lawyers, teachers, journalists, publishers, doctors, etc. 
[Shils 1961, 20; Shreenivas 2003]. Thus, the second half of the nineteenth century was 
marked by the rise of the new intellectual elites of two types: the “administrative”, who 
occupied different ranks in the colonial administration, and the “professional” who played 
a leading role in reformist and nation-building processes [Shreenivas 2003].  

The introduction of Western paradigms (humanistic, liberal, individualistic, democra-
tic, etc.) led Indian intellectuals to rearticulate the Indian cultural heritage in new terms. 
This also encouraged them to search the ways of building a new society, grounded on 
principles of law and justice. On the other hand, the harsh critique of the Hindu tradition 
by Christian missionaries prompted Indians to seek the ways to insert the former into the 
scheme of the dominant modern world. Thus, a large number of neo-religious reformist 
movements was based on the idea of “returning to the origins”, “the pure ground”, i. e. 
“purification” of the Hindu tradition from the “untrue”, “irrational rituals”, which caused 
the degradation of the Brahmin institution and the influences of other cultures for a long 
time. This discourse gave Indians their right to express criticism towards their own sys-
tem of social relations subordinated to the strict varna-and-caste hierarchy, and at the 
same time put their tradition into the new light, appealing to its “true essence”, which in 
course of time was “overshadowed” by illusions and prejudices [Hatcher 2004]. The so-
cial reformers promoted intercaste marriages, intercaste dining, developed the programs 
to integrate the “untouchables” and the marginal people into society, supported the widow 
remarriages, opposed the child marriages, and so on [Jones 1989]. Nonetheless, in a real 
life the members of reform organizations also maintained the social relations secured by 
their castes. The caste system had been criticized, however, its necessity and expediency 
had been rarely denied. Breaking ties with one’s own caste questioned the social status of 
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Indian intellectual in a traditional society, the comfort and security of his own family, the 
marriage and status of his children4, and an ostracism often meant a complete lack of so-
cial security, and sometimes posed a threat to life and health5.

However, while the reformers were at the forefront of the social transformations of 
Indian society in the late colonial era and often appeared in the epicenter of misunder-
standings, then the average Westernized Indians were somewhere “in the middle” be-
tween the former ones and the traditional majority. In the mind of the Westernized 
intellectual, the world of traditional relationships and its liberal Westernized environ-
ment (for example, the sphere of his professional activity) often constituted two parallel 
realities with different types of social behavior. In this perspective, M. Srinivas proposed 
a term “cultural schizophrenia”, stressing that it must not be understood as a pathologi-
cal one [Srinivas 2005, 57].

E. Shils, on the other hand, is negatively referring to the definition of “schizophrenia” 
in this context, to which he refers as to “neurosis”, “ambivalence”, unrootedness neither in 
modern, nor in traditional world. According to the researcher, such definition of Wes-
ternized intellectual’s self-determination is a “very fragmentary truth” [Shils 1961, 61]. 
Shils believes that Westernization does not completely disassociate Indians with their own 
tradition. He mentions that a mother’s and a grandmother’s figures play a key role in root-
ing the religious core in the consciousness of an Indian intellectual [Shils 1961, 61–63]. 
With the activation of the national liberation movement in the post-war period, along with 
the developing of feminine nationalist metaphors and the rise of the feminist movement in 
Indian subcontinent, the role of Indian mother (the “new Indian woman”) as the provider 
of traditional values in the new generation of Indian patriots acquired a sacred meaning, 
because the younger generation of intellectuals was intended to confront the colonial po-
wer [Raman 2000, 95; Forbes 2008, 80]. As for the adult life, Indian intellectual remained 
rooted in his own tradition due to family responsibilities (for example, the need to take 
part in family ceremonies such as weddings, funerals, birthdays, etc.) as well as by main-
taining communication with members of his caste. Thereafter, neither Western education 
and the professional sphere, nor an involving in capitalistic relations had not abolished the 
significance of the sphere of traditional values for “educated Indian” [Schils 1961, 63–67].

Thereby, one should take a close look at the social relationships of a typical Indian in-
tellectual during the late colonial era. It leads to a four main spheres, in which the social 
communication took place.

1) Traditional sphere (rooted Indian in patriarchal home, caste, religion);
2) Educational sphere (provided an entrance to a wider multicultural public, intro-

duced Western values, provided a valuable social status based on degrees);
3) Professional sphere (connected the middle-class on educational ground; as well as 

#2 provided a new social status);
4) Modern societies / neo-religious, reformist, cultural, trading and political associa-

tions etc. (connected the educated middle-class on ideological ground). 
It should be mentioned, that all the new spheres of social activity (#2,#3,#4), which 

were created by the colonial system, enabled Indians to achieve a brand new social iden-
tity confronting the one, which was bound by religion, caste and some sort of activity re-
lated to these factors. It also enabled Indians to get rid of the negative connotations of 
their own inherited communities (if they existed) and switch to more respectful job or so-
cial position according to the new dominant modern order of the world6. However, it is 
worthwhile to focus on the fourth group, which is especially important for the chosen pe-
riod of study.

In any case, the formation of a new social identity came into conflict with the tradi-
tional one. But while the educational and professional spheres gave Indians the new in-
tellectual resources and endowed them with the new social status without obliging them 
to adhere to a certain ideology, belonging to some modern society gave an impulse to 
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intellectuals to transmit the new system of values in various spheres of their social in-
teraction. This created many social conflicts, which were discussed earlier in the context 
of social reforms. However, only modern societies represented a unique sphere of social 
life of an “educated Indian”, which based on the goal of uniting the two worlds – modern 
and traditional.

Consequently, if the traditional values of Indian intellectuals (which were grounded 
from the childhood and saturated at different stages of socialization) remained the foun-
dation of their worldview, then fundamentally different qualities and values that they ab-
sorbed in the process of Westernization also constituted important facets of his complex 
personality. This direction of thought gives the possibility to assume that the state of “cul-
tural schizophrenia” for the average “educated Indian” of the late colonial era is not 
something pathological or sick, instead it is natural and logical. The emergence of mo-
dern societies in India, which common ideology broadcast the message of the necessity 
of connecting the “two worlds”, evidently proves the understanding of this state of iden-
tity and expresses the intention to seek a constructive way of solving this issue. However, 
it should be figured out if the state of “cultural schizophrenia” is a real problem that 
caused inconveniences and troubles in everyday life of educated Indians, or is it just a 
historiographical construct, a convenient model for describing the historical reality? To 
answer this question Shils gave a bright example of Jawaharlal Nehru’s self-definition: 
“I have become queer mixture of East and West, out of place everywhere, at home no-
where… I cannot get rid of either that past inheritance or my recent acquisitions… I am 
a stranger and alien in the West… But in my own country also, sometimes, I have an 
exile’s feeling” [Shils 1961, 20]. An example of J. Nehru is not the only one that clearly 
illustrates this state. In particular, the post-war prose of Madhaviah gives the possibility 
to find out in what terms South Indians articulated their identity problems. Were they 
similar as for Indians of the North?

Referring to Madhaviah in solving these questions was not a fortuity. He is not just the 
outstanding Indian writer of his time and the significant representative of radical social 
reformers of Madras (especially in women’s question) [Raman 2000, 96–97]. Madha-
viah’s way of life reflects this very “schizophrenic” tendency: his commitment to radical 
reformist view did not exclude respect for his own tradition and support of traditional so-
cial relations due to his Brahmin upbringing; his bureaucratic ambitions and dedication 
to work in the colonial administration did not exclude patriotic feelings. Moreover, his 
literary work combines both reformist and nationalist motifs, which were to some extent 
contradictory trends appeared united in the activities of some prominent social reformers 
of Madras.

madhaviah’s “turning point”
Madhaviah’s lifelong attachment to social reforms and the civilizational impact of the 

West, as well as lack of political activity during his lifetime, could raise a question 
whether he was an anglophile. For some extend it could be true, but it does not mean that 
he had no patriotic feelings until the end of 1910s. Tamil language, which defined the 
cultural identity of Madhaviah, was his best tool and weapon for praising his homeland 
and delivering the social reform message to the local public. In 1914 he won the battle 
with another literary genius and social reformer Subramania Bharati for the best poem 
for Motherland, the concept of which operates within pan-Indian terms and based on the 
idea of the one united India [Krishnan]. S. A. Raman, the biographer of Madhaviah, states 
that the writer’s greater concentration on Tamil language and Tamil cultural heritage 
throughout his literary career was something very typical for the nationalists of that time 
for whom being Indians first of all meant to speak their own language [Raman 2005, 106]. 

Despite Madhaviah’s feelings to Motherland his loyalty to the Raj has been ques-
tioned. Going back to the idea of existing of some “turning point”, which led to the 
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writer’s radical attitude change towards the Raj, S. A. Raman justly states that in 1915 he 
still celebrates Western civilization in his English novel Clarinda: “But British Rule that 
finally prevailed over the whole country early in the last century, has indeed worked a 
miracle in a few decades and changed both the face of the land and its inhabitants, more 
than they ever changed during twice as many centuries before it” [Raman 2005, 109]. 
Further S. Raman points out that it was his last beck towards the British Raj [Raman 
2005, 109]. 

In the early 1920s7 Madhaviah prematurely left the post of an Assistant Commissioner 
of the Salt Department despite the reputation of a dedicated and hardworking subordinate 
which secured his name and status and led to his promotion [Krishnan; Raman 2005]. But 
what did really make him leave the administrative position? He did it because of his per-
sonal reasons only or because of the existential “turning point” caused by the post-war 
disappointment in the British Raj? It should be mentioned that it is not a simple question 
to answer. At first, Madhaviah did have some personal reasons to retire. He had been let 
down several times by his superiors despite his deep dedication to his job. Once he was 
superseded by some Anglo-Indian and then posted in some remote station in Andhra 
country [Krishnan]. In 1916 he asked for a transfer to Madras to be able to educate his 
children, but in vain [Krishnan]. However, one of the most important reasons for Mad-
haviah as a writer and social activist was the impossibility to combine the administrative 
job with journalism and editor’s duties due to the mature age and probably the health 
conditions. In 1917 he had start to editing the Tamil Nesan, a journal with the aim of 
modernizing Tamil language to make it more suitable for the modern era [Raman 2005, 
110]. Until his retirement in 1920s he got used to do his writer’s job at night, which was 
becoming more difficult year after year. The stubborn, brave, a bit risky and principled 
personality of Madhaviah used to lead both his careers with the full dedication. 

Madhaviah’s youngest son Madhaviah Krishnan, the first Tamil wildlife photographer, 
in his biographical sketch states, that “duty was of paramount importance” to his father 
and “he fulfilled his official obligations meticulously, however irksome or risky they 
were” [Krishnan]. In this biography we also find that Madhaviah once risked his life to 
reveal the gang of narcotic peddlers, which at the end resulted in the arrest of the band 
and his promotion. This risky incident could be hardly dictated by the desire of promo-
tion itself. Madhaviah indeed had strong personal convictions which reflect in both his 
life and literary career, as well as in his career in colonial administration. It should be 
mentioned that he was not always that loyal and entirely tolerant subordinate during his 
civil service. As M. Krishnan wrote: “Madhaviah was both disliked and feared both by 
his subordinates and his superiors on account of his strict, incorruptible honesty and that 
he would neither offer nor accept so much as a lime” [Krishnan]. As well as Kandukuri 
Viresalingam (a pioneer in social reforms and the literary innovator in Andhra country) 
and some other social reformers of those days, Madhaviah risked his life and dedicated 
himself not to the Raj, but to the uplift of Indian society by using his professional posi-
tion in the colonial administration, because he believed in the strength of the British law, 
efficiency of the whole system provided by British and its “miraculous effect” on Indian 
society. Obviously, the position of British after the First World War couldn’t left Mad-
haviah untouched and it let him as well as many other educated Westernized Indians to 
rethink the measure, quality and the consequences of the Western impact upon India. Al-
though it is impossible to diminish the significance of any personal reasons he had, the 
disappointment in the Raj probably strengthened his confidence in decision to leave the 
Collector post and concentrate deeply on the writer’s activities. 

So one could argue that both reasons (the personal and the ideological ones) could 
have influenced Madhaviah’s decision to retire in 1920s and led to radical change of his 
attitude to the Raj. Nevertheless, there are still some questions left to answer. Although 
Madhaviah’s enthusiasm towards the West after the war had been undermined, could it 
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be considered that he renounced the achievements of Western civilization in India? Also 
in the context of the current research, we need to figure out if his identity as a social re-
former suffered in connection with the above-mentioned dramatic events? And above all, 
how and in what terms Madhaviah defines the identity question in his post-war prose?

The prose as a revolution in indian literature: madhaviah’s contribution
The emergence of the prose in Indian literature, in the form of novel, short story, es-

say, etc. is associated with the development of the intellectual middle class, the spread of 
Western education, and in particular the influence of Western literature, which brought 
new paradigms and new forms of creativity to Indian intellectuals. A special part in the 
process of establishing the prose genres was taken by the colonial criticism of the verna-
cular literature, which the colonial educators defined as “weary and unprofitable”, “su-
perficial”, etc. and completely unsuitable for the reader’s audience, which grew rapidly 
during the nineteenth century [Ebeling 2010, 205–208]. 

Since the classical Indian literature is represented by poetic genres that were the pre-
rogative of educated elite circles, who able to perceive a “high literary language”, Indian 
literary innovators, who with a highly attached to their own literary tradition, understood 
the need to put literature on the service of a wider audience, making its language more 
accessible and filling it with new socially meaningful content. The demands for change 
came from everywhere: growing need for educational texts, the demand of female lite-
rate audience, the need of connecting with the wider audience for spreading the refor-
mers’ and nationalists’ messages amongst the masses and so on [Ebeling 2010, 205–208; 
Chari 1999].

For the pioneers in Indian prose the writing was more than an art form or a tribute to 
the new fashion. For many of them the literary product was a manifest, a reflection of an 
author’s personal ideals and beliefs8. For Madhaviah, who gained the reputation of one of 
the most original writers of his time [Raman 2005, 11], his writings was “the reflection of 
his strong personal convictions” [Madhaviah’s Family Archive]. As a social reformer, 
Madhaviah used literature as a tool for delivering the social reform message, but as an 
artist, he was using this tool ingeniously, in his own unique manner. This artist entered 
the history of modern Tamil literature as the one of the first authors of a realistic Tamil 
novel (Padmavati Charithiram) [Madhaviah’s Family Archive]. Moreover, realism and 
psychologism became the distinctive features of his fiction. 

Regarding that Madhaviah was a significant figure for developing the vernacular In-
dian novel, he was also one of the first Indian authors, who wrote about India in English 
[Raman 2005, 47]. Kusika’s Short Stories is a series of short stories written by Madhaviah 
in English under the pen name Kusika, which were published by the Hindu in 1920s and 
won popular acclaim among South Indian public [Madhaviah’s Family Archive]. It was 
the late period of Madhaviah’s literary career, when he was already retired and totally 
dedicated himself to the literature, his true passion. The reason why the well-known Tamil 
novelist chose English as a medium for spreading his ideas, most probably was his need 
of reaching the very specific audience, in particular, the most influential part of educated 
Westernized Indians, who spoke more English than Tamil, even at home. In this perspec-
tive, choosing English seems very logical [Madhaviah’s Family Archive]. 

As for The Hindu, those days it was already an influential daily English-language 
newspaper headquartered in Madras, which supported both the nationalist and social 
reform trends. Although, despite the increscent of the nationalist liberation movement 
during the post-war period, the newspaper adopted only “nuanced approach” toward 
anticolonial sentiment [Chandrika 2011, 314]. But for Madhaviah this half-hearted ap-
proach to nationalism of The Hindu could meant the possibility to present his reformer 
ideas in a popular newspaper without facing a harsh opposition of nationalistic trends, 
which concentrated on preserving the Hindu tradition9.



The Question of Identity in Indian Reformers’ Discourse after the First World War...

The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          95

Before collaborating with The Hindu Madhaviah once had an unpleasant incident with 
the newspaper. When he published his Tamil novel Muthumeenakshi in 1903, focused on 
the yet scandalous topic of widow remarriage, he received a sharp opposition from The 
Hindu, which itself had been concentrated on social reform subjects [Madhaviah’s Fami-
ly Archive]. As B. Meenu explains the situation, “while in the popular narrative about so-
cial reform, reformers and traditionalists appeared to be on the opposite sides of the battle 
when it came to widow remarriage, the reality was that ‘the two sides in this dispute were 
not always clearly defined’ ” [Meenu 2017, 253]. The “woman’s question” was indeed 
the “litmus test” for the reform sympathetic Indians, for the vast majority of whom the 
rising of the former was an infringement of their private territory, which was associated 
with the home [Hancock 2001; Chatterjee 1989]. Madhaviah definitely went beyond this 
majority not only by supporting the widow remarriage case, but also by putting this ques-
tion to a higher degree. In his novel Muthumeenakshi Madhaviah did two things, which 
distinguished his approach from other reformers’ novels (even those, who supported the 
widow remarriage case): he gave the voice to the widow by using the autobiographical 
form of narrative, moreover, the text supported the remarriage of the woman, who was 
not a virgin [Meenu 2017, 254]. No wonder, The Hindu opposed such a radical position, 
which could have had divided its audience, even if it was formed by many sympathetic to 
women’s uplift in society.

Madhaviah saw the publishing of Kusika’s Short Stories and their popular acclaim as a 
sign of emerging change in Indian society in the post-war period [Madhaviah’s Family Ar-
chive]. As for a “woman’s question” these series of short stories remained unradical and 
maintained the moderate male reformers’ position, which probably was a compromise, 
which Madhaviah chose to gain attention of the influential section of society, mainly Brah-
min, from which the writer drew the protagonists of his short stories. However, it is not 
the aim of the current paper to discuss only a “woman’s case” or explain all the complexi-
ty of subjects raised in Kusika’s Short Stories, among which are such important themes as 
ruinous practice of dowry, child marriages, women’s subjugation, family violence, chil-
dren’s rights, educational reform, corruption, nationalism, etc. Instead, the last paragraph 
will be focused on the undisclosed question of identity of educated South Indians, and the 
contiguous question of rethinking of an impact of Western civilization upon them.

The identity question in Kusika’s Short Stories 
Kusika’s Short Stories is the continuation of the chosen realistic line, and at the same 

time, it represents an attempt to bringing the latter to a new level. The genre of the short 
story itself often implies greater concentration of meaning in lesser volume of the text, 
however, it does not prevent Madhaviah from skillfully using of a dialogue, a satire, ful-
filling text with vivid metaphors and poetic passages, using all these to enhance psycho-
logical tendency in the narrative. The inner world of his characters becomes more explicit 
for the reader, since Madhaviah enabled the latter with an ability to reach the depths of 
feelings, emotions and thoughts of the character. The main characters in the series are ex-
periencing a crisis of identity through certain personal and / or sociopolitical problems. 
Most of them belong to the class of “educated Indians”. The author highlights this ques-
tion in this series, so, the most striking examples will be discussed below. The protago-
nist of A Soul’s Tragedy is an average Indian official Ramanathan. Disappointed with 
British Raj, however, he continues to perform his duty diligently.

Starting to attend the meetings of the National Congress, Ramanathan became aware 
of his involvement in something great, which was the birth of the Indian nation; however, 
he carefully hides his patriotic feelings. In order to emphasize the controversy of the 
image of his character, Madhaviah quotes Tennyson: “his honour rooted in dishonour 
stood and faith unfaithful kept him falsely true”, and no physical or mental search could 
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have unearthed any trace of his early patriotism or ideals, or even his discontent, so com-
pletely did he hide his real feelings” [Madhaviah 1924, “A Soul’s Tragedy”]. Madhaviah 
builds up the new identity of Ramanathan on the ground of rejection of an old identity, 
which caused by the depreciation and disillusionment of the colonial system: “He had 
zealously and honestly served Government for over twenty five years and how had he 
been rewarded?” [Madhaviah 1924, “A Soul’s Tragedy”]. Here the identity is found rising 
up from a conflict: “Scratch a public servant and you find a seditionist. This is true, as a 
rule, of most Indian officials, high or low, in these days… They know better than any out-
sider the secret and inner wheels and revolutions of the bureaucratic machinery and, after 
all, they are Indians first and officials afterwards” [Madhaviah 1924, “A Soul’s Trage-
dy”]. Therefore, the sharp feeling of the Other gave Indian official the clear vision of the 
Self: “Ramanathan’s long suffering and sorely-wounded heart was all in tremor of patrio-
tic fervor and excitement and he yearned… announcing himself openly proclaim aloud 
his freedom from all official fetters and his determination to devote himself to the service 
of that sacred banner” [Madhaviah 1924, “A Soul’s Tragedy”]. However, the tragedy, 
which Madhaviah emphasizes, lies in the impossibility of asserting himself in the new 
identity and openly renounce the old one. The result of this short story does not relieve 
his stress, on the contrary, it increases the impossibility of any release: “By attending the 
Congress meetings… he was still afraid to give his name or be recognized by someone 
there” [Madhaviah 1924, “A Soul’s Tragedy”]. Madhaviah relied here on his own expe-
rience, as he went a long way in the service of Colonial Other himself and met many 
people. He knew that to be aware of the feeling of the “true self” often does not correlate 
with disposing of strong internal resource and favorable external circumstances, which 
could help to establish one’s self in a new identity. The lack of both inner resources and 
life circumstances forced many colonial employees to experience an internal tragedy of 
this kind, accompanied by fear, frustration and the inability to change anything.

The identity question, however, appears in other short stories of Kusika not only in 
nationalistic terms, but also in other versions and in different specific contexts. In the 
other short story Madhaviah’s protagonist is described as a personality full of contrasts 
and contradictions. Here he is discussing by two British civil servants. “I confess I can’t 
understand this Sheristadar of mine”, Collector Jones tells his assistant, “His stolid loo-
king face lit up with unusual intelligence and he gave a clear and truly eloquent exposi-
tion of the principles of Herbert Spencer and Kant, whom he regarded as the best 
representatives of western philosophy, and then he expounded the absolute monism of 
Sankara with a lucidity which I have scarcely come across in any book on the subject”. 
And later: “But what puzzles me more is that notwithstanding all his boasted philosophy 
and eloquent discourses on the ‘limits of the human intellect’, the ‘Unknowable’ and 
‘Pure Reason’, he should be such an ass as to believe in witchcraft and demons and de-
liberately help to send his only daughter to an early grave” [Madhaviah 1923, “As Others 
See Us”]. According to the plot, Sheristadar’s daughter was married at the very young 
age and began to live with her husband, twenty-two years old man, at the age of twelve. 
Six months later she became sick. The doctor writes in a letter to Jonеs that his attempt 
to intervene in the course of “treatment” of his subordinate’s daughter by removing the 
magician and starting the “proper” medical treatment instead, met severe rejection from 
Sheristadar and his relatives. Evidently, Madhaviah links the issues of child marriages 
with witchcraft, considering both practices as s relic of the past, which made a sharp con-
trast to the modern intellectual ideas of the protagonist, which remains completely in-
comprehensible to the British. However, it is important to emphasize that the author 
constantly keeps aside without giving any preference to any of the sides; instead, he 
deliberately brings the contrast between the two sides to its apogee by using the sharp 
satire: “…he quotes Hamlet and flings the names of Sir William Crookes & Co. at my 
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head and somehow tries to make out that they support and share his beliefs… He talks of 
karma and fate and a whole lot of such gibberish and attributes his daughter’s condition 
to anything but the right cause” [Madhaviah 1923, “As Others See Us”]. 

Madhaviah personally believed that Indians borrowed selectively from the West, in 
particular from the European Enlightment and from the Christian humanists [Raman 
2005, 5]. K. Kailasapathy, while exploring the intellectual phenomenon of Indian nove-
lists, complements this line of thought: “The Indian elite who devoured Spencer’s philo-
sophy took to his social thought very readily but discarded the scientific elements in it. 
The idea of progress naturally appealed to them. But they ignored the fact that the idea of 
Providence was incompatible with it” [Kailasapathy 2006]. In the same context, one can 
recall the opinion of M. Shrinivas that the intellectual and technical progress did not “di-
senchant” the Indian society, where Western rationalism is peacefully coexist with Indian 
religiosity [Srinivas 2005, 50–57]. Madhaviah himself studied Sanskrit and Tamil literary 
traditions and treated them with a great respect [Raman 2005]. Probably, he attributed 
these systems to the apogee of the intellectual (and at the same time spiritual) culture of 
Indians, clearly distinguishing them from the “primitive beliefs”, which his character 
Sheristadar was followed.

At the same time, Madhaviah does not take the side of the British, who introduce here 
a simple educational message, which, at first glance, would be difficult to disapprove: 
“Education is the only panacea for such evils”. And later: “We must go on improving the 
quality of the seed and maturing the more or less effete soil and leave the rest in God’s 
hands” [Madhaviah 1923, “As Others See Us”]. The narrative would have been quite di-
dactic, and the last quotation (which is the end of the story) could have become a morale, 
if one could have closed his/her eyes to offensive manner, in which British officials dis-
cuss Madhaviah’s character as well as carrying the all merits of Indians to their own ac-
count, as the development of the local press, political platforms and educated youth. 
However, the most eloquent statement of Madhaviah’s position is the title of the story: As 
Others See Us, where the author clearly differentiates the idea of “Others” from the idea 
of “Us”. Thus, Madhaviah leaves to the judgment of the readers his Sheristadar, whose 
image clearly shows the features of “cultural schizophrenia”.

Another short story My Queer Sammandhi begins with the sharp statement of one of 
its protagonists, who is also a narrator: “Yes, I am old fashioned and I am not ashamed of 
it” [Madhaviah 1923, “My Queer Sammandhi”]. The narrator is traumatized by education 
in English school, where he several times failed to pass a matriculation examination. A 
little further he got free from the education, when his father, who had “huge ambitions” 
for his son, unexpectedly died. Satisfied with the return to the rustic world the protagonist 
is captured by the feeling of rejection of all Western: “And since then, my innate antipa-
thy to the new, alien civilization and all that has come to us in its wake has been growing 
in intensity as steadily as my fond partiality for our own and ancient ideas” [Madhaviah 
1923, “My Queer Sammandhi”]. This rejection strengthens by acquaintance with his fu-
ture in-laws, who hold double degrees.

Madhaviah skillfully draws up a sharp line of contrast between co-fathers-in-law. The 
first father-in-law i. e. “the rustic man” (narrator), who wants to get his daughter married, 
tries to communicate with the second one, the leader of the local N.C.O.10, who in every 
possible way ignores the letters of the first co-in-law and disrespects the traditional fami-
ly etiquette, sending in return his clear instructions about cash and presents for the mar-
riage. The image of the father-in-law by the groom’s side is extremely contradictory: 
“Our Sammandhi has become a non co-operator and has left off practicing at the bar”, 
but at the same time “he does not non co-operate with his son for practicing at the bar” 
[Madhaviah 1923, “My Queer Sammandhi”]. “He now preaches the loftiest principles of 
national unity, self sacrifice and suffering… He seems to think that only politics need 
principles, and not one’s family affairs. He’s one of the N.C.O leaders now” [Madhaviah 
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1924, “My Queer Sammandhi”]. The image of the unequivocal peasant at a first glance is 
clearly counterpose with the image of the “respectful” lawyer Sammandhi: “I am only a 
failed matriculate, and no astute politician with the most uncompromising principles…” 
[Madhaviah 1923, “My Queer Sammandhi”]. But with each new discovery of Samman-
dhi’s “true nature”, the narrator is rooting into the identity of a noble rustic man he has 
chosen at the very beginning. The disclosure of Sammandhi is reaching its peak by lea-
ding his character into grotesque appearance: “He was clad in coarse Khaddar and his 
turban was of such stuff that I should hesitate to use for tape-strapping my cot, light 
sleeper that I am” [Madhaviah 1923, “My Queer Sammandhi”]. The unfortunate leader 
of the local N.C.O. inspires an enthusiastic crowd to sacrifice for the sake of Mother In-
dia and its people, most of whom stood below the poverty line. He calls to cease spen-
ding money on expensive silks and jewelry, but at the same time, he does not hesitate to 
accept expensive gifts from his own in-laws: “I saw the Arch-priest of Khaddar, the un-
compromising president of the previous evening, feel the texture of the laced clothes and 
silk daintily and expressed a doubt if the cloth were really of two hundred counts” [Mad-
haviah 1923, “My Queer Sammandhi”]. 

In the end, his antagonist finally affirms his choice by repeating the first message of 
the story: “No, I am not one of your modern men and I am not ashamed of it” [Mad-
haviah 1923, “My Queer Sammandhi”]. Consequently, in this narrative the author ob-
viously condemns the “double moral standards” of Westernized intellectuals. As for the 
image of Sammandhi, he is presented in a frankly negative sense. However, despite the 
sympathy to the “rustic man” it is difficult to argue that the author is totally on his side. 
On the one hand, the image of the latter is more holistic: he is honest, consistent, straight-
forward, sincere and kindly naive. This character seems to implement the project of re-
turning to “total Indianization”, which is itself utopic according to E. Shils11. However, 
his come-back-to-the-rural identity grew up on a failure, and he devastatingly comes back 
to this unfulfilled experience of another possible existence by saying that he is “only a 
failed matriculate”. Moreover, Madhaviah endows his character with chauvinistic state-
ments about his wife, who do not fit into his “positive” image, but, on the other hand, do 
not violate the integrity of his traditional identity.

As for the image of social reformers and liberals sympathetic to reform movement, 
Madhaviah, apparently, acquired a decent share of skepticism depriving all his characters 
of any idealization at the time of writing his short stories. Experiencing by himself and 
realizing how difficult it is to follow the reformer’s principles uncompromisingly12, while 
simultaneously being in contact with a traditional society, he speaks from the name of his 
female character of An Advertisement And Its Sequel: “You know our social customs and 
rules are so crude and anti-deluvian and so rigorous with all, that our modern young men 
with noble cosmopolitan ideas and a wide outlook on life, feel cribbed, contained and 
confined by them and seek to break away if they cannot mend them” [Madhaviah 1923, 
“An Advertisement…”]. According to Victorian ideology Madhaviah is explaining the 
half-hearted behavior of young Indian liberals by the “lack of masculinity”13: “There are 
many such young men nowadays and though most of them have not the courage of their 
convictions and fear to put their beliefs into practice there are a few brave souls who dare 
to act as men…” [Madhaviah 1923, “An Advertisement…”]. Nevertheless, the idea of 
emancipatory and transformational potential of social reform is presented in his short sto-
ries implicitly or explicitly. In particular, due to the need of taking care of his daughter a 
Western educated lawyer underwent the path from “bohemian liquor drinker” to a liberal 
father: “He took pains to educate her and wedded her to a young man after his won “re-
formed – transformed” heart and as we already indicated, her short married life was very 
happy” [Madhaviah 1923, “An Advertisement…”]. The same transformational idea could 
be found in the short story How Ethiopian Changed His Skin, where the protagonist is ex-
periencing an intense stress after breaking off his daughter’s marriage agreement, which 
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gives way to insight – instead of rushing his young daughter’s marriage, providing her 
with education [Madhaviah 1924, “How Ethiopian Changed His Skin”]. 

As for the rearticulating of the Western impact on India, in Kusika’s Short Stories 
Madhaviah became much more critical, his admiring spirits for Western civilization, 
which could be found in Clarinda, were definitely cooled down. He criticizes an implied 
consumerism and an economical damage of India by sharing the N.C.O. views, addiction 
to alcohol and gambling, especially the race course14. However, his criticism primarily 
concerns the superficial consumers’ attitude towards the Western civilization as well as 
perverting the cultural values of its own society, which caused the unrootedness “neither 
there, no here”: “…but he was Bohemian by nature and early habits, and so he drifted 
back easily into the muddy shallows of Bohemianism, once the rudder of his barge was 
gone” [Madhaviah 1923, “An Advertisement…”]. As for the emancipative intellectual 
potential of the Western thought, Madhaviah definitely remained its deep admirer, al-
though, he vigorously put the Indian spiritual thought on the same height of the world in-
tellectual heritage. Referring to Madhaviah’s own identity question, M. Krishnan 
proposes to turn to his father’s library, which could “reveal his true identity and values”. 
Here we could find the whole range of Tamil and English literature corresponding to his 
time: from Tamil classics to Shankara, Kalidasa, Buddhist, Jain books and Koran, from 
Shakespeare, Blake, Goldsmith, Shelley, Byron and Kipling to Spinoza, Tyndall, Huxley, 
Spencer, Carlyle, Emerson etc. [Krishnan]. The intellectual freedom and its free expres-
sion were the things Madhaviah appreciated above all, and he truly believed that if society 
would deny them to a person, they could be forbidden forever or extremely hard to take 
back again. The best representative of this idea could be found in his Sundu In the Mill. 
Once hit by an old pandit, Sundu, who used to be free, enthusiastic and open-minded boy, 
never would have had recovered from the trauma of denying the right to resist injustice 
by expression the truth. Broken down by the world of strict subordination and hierarchy, 
never had he felt again that free joy of playing in his favorite mill.

conclusions
A series Kusika’s Short Stories, which belong to one of the most original South Indian 

authors of the first decades of the twentieth century indicates that the question of identity 
of an educated Indian is neither just a construct of scholars, nor an overinterpretation of 
the post-colonial researchers of India. This problem deals with reality, which Westernized 
Indians had been facing during the late colonial era. This series of stories enables us to 
understand the specific South Indian context of this multi-layered problem. Therefore, the 
question of identity appears here in various ways – intellectual, spiritual, national, and 
cultural. In this context, one should speak of a new social identity linked to the introduc-
tion of Western education, the formation of the new “administrative” and “professional” 
elites, as well as the rise of modern societies, united on the basis of a common ideology. 
When the liberation movement had been taking momentum in the post-First World War 
period, the question of identity of an educated Indian became more palpitating because of 
disappointment in the Raj and in Western civilization in general, which led to a sharp di-
vision between colonial “Other” and colonized “Us”. Madhaviah due to his own disap-
pointment in the Raj mentions the negative impact of Western civilization, but he imposed 
the responsibility not only on the West, but also on Indians themselves. His characters 
feel the tensions from the state of “fragmentation”, which defines their identity, because 
it is connected with the need to choose: duty vs. patriotic feelings, intellectual borrowings 
vs. faith, new moral principles vs. traditional social customs, social reforms (i. e. mo-
dernization of society) vs. revival of tradition.

Through his characters, Madhaviah demonstrates that cultural regression and rejec-
tion of everything derived from the “alien civilization” is an extreme case, moreover, it 
is not constructive and hardly possible. His characters, like the author himself, realize 
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themselves “in between the two worlds”, and they aware that borrowing from the civiliza-
tion of the Other is something natural and inevitable. Although, the idea of national unity in 
the series gives an inspiration of building something “third”, which is essentially unique. 

As for to some extent controversial trends of social reforms and nationalism, one 
could barely find such conflict in Kusika’s Short Stories. Comparing to his previous works 
Madhaviah definitely softens the “woman’s question”, which could be seen as a need of 
reaching the specific audience constituted mainly of Brahmins. Considering the “nuanced 
approach” of The Hindu towards the anticolonial movement, Madhaviah, who saw the in-
troduction of social reforms as an important condition of the nation-building process, 
could present here his deepened reformist ideas without dealing with the opposition be-
tween social reforms and nationalism.

1 See, for example: [Frost 2006].
2 See, for example: [Sreenivas 2003, 63–64].
3 Ibid.
4 See, for example: [Chatterjee 2010].
5 Kandukuri Veeresalingam Pantulu (1848–1919), who was a pioneer in social reform move-

ment, faced the violent conflict with the orthodox society by spreading the social reform ideas 
[see, for example: Anjaneyulu 1976]. The vivid example of social ostracism one can find in Mad-
haviah’s novel Muthumeenakshi [see: Raman 2005].

6 In this perspective, one could find helpful the social identity theory, discussed by H. Tajfel 
and J. Turner, which mainly related to the post-modern societies, but as it is proposed in the cur-
rent paper, this theory is partly working on the case of Indian intellectuals of the late colonial era, 
i.e. on the modern ground as well [see, for example: Tajfel, Turner 2004, 283–285].

7 M. Krishnan in his biography of A. Madhaviah mentions the building of the house by Mad-
haviah in 1922, in the year he was retired. Instead, Sita A. Raman, contemporary biographer of 
Madhaviah, argues that he was retired in 1920. Raman also mentions some mistakes in data and 
other information in M. Krishnan’s biography [see, for example: Raman 2005, 110]. 

8 As S. Raman noticed, the new prose genres, especially the novel, “significantly shaped the 
self-perception of the bourgeoisie” [Raman 2000, 95], which means they reflect the complex and 
to some extend contradictory worldview of an Indian intellectual. The new genres, which ap-
peared due to the complex cultural processes during the colonial era, were standing “in between” 
the two different worlds – Indian and Western, traditional and modern. In her thorough study of 
colonial change of Indian literature, S. Ebeling wittily illustrates this view: “the earliest Tamil 
novels emerged as sites of dialogues between tradition and modernity, reality and imagination, di-
dacticism and entertainment, the self and the colonial other, the written and the spoken word, and 
Tamil and English” [Ebeling 2010, 206]. Proceeding from the definition of the novel by Bakhtin 
as multivocal text S. Ebeling stresses, that the first leads to the clear conclusion: “the novel was 
not simply ‘imported’ from English into Tamil literature… and that it was not a mere ‘response to 
a Western impact’ ” [Ebeling 2010, 206]. The novel, as well as other prose genres, such as short 
story and essay, includes a specifically Indian core, centuries-old literary tradition and a special 
Indian vision of adapting these new modern genres to the tastes and needs of Indian society, 
which faced significant changes.

9 It is known, that the Theosophical Society and especially its leader Annie Besant, who 
preached the Hindu revivalism, were influential those days in society and politics. The Theosophi-
cal Society supported both the social reforms and nationalism, but it definitely put the “revitaliza-
tion” of Hindu tradition to a higher position. Nevertheless, unlike the context of Tilak-Ranade’s 
controversy in Maharashtra, one could barely find such strong opposition between nationalism and 
social reforms in Madras presidency [see, for example: Chaganti 1996; Jagirdar 1983, 233–249].

10 i. e. National Congress Organization. From here and further, we keep using the same abbre-
viation as Madhaviah did.

11 E. Shils argues, that Indian intellectual is feeling estranged from his own people and contri-
butes to his being “ambivalent” (i. e. “half an Englishman, half an Indian”) is mainly because of 
unfulfillness of a “desire for a complete renunciation of his modern intellectual identity and its re-
placement by a complete ‘Indianization’ ” [Shils 1961, 69].
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12 Despite the already published novel Muthumeenakshi, which promotes marriages by a free 
choice, Madhaviah married off his twelve-years-old daughter Lakshmi in a traditional manner, 
which therefore had unfortunate consequences. Afterwards Madhaviah provided his daughter with 
education, which contributed to her future career [see, for example: Raman 2005, 56–57]. 

13 In a number of Madhaviah’s works the idea of female “masculinity” in a traditional Indian 
family explains by a “lack of masculinity” among the men, which leads to family violence, 
including the violence of women over men [see, for example: Raman 2005; Meenu 2017, 257].

14 In The Cup of Iniquity a man commits suicide because he lost everything in the race course, 
in The Last Straw the family is ruining by an addicted man, in An Advertisement And Its Sequel a 
young widowed Chellamma warns her married friend Kamakshi that the race course “may ruin 
you both someday”, etc.

Illustration 1. Madhaviah with his family
(second person from the right side in the first row).

Photo from the family archive
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До питання про ідентичність
в індійському реформістському дискурсі 

після Першої світової війни: приклад Мадгавайї
М. М. Усольцева

Питання ідентичності “освічених індійців” у колоніальну еру в історіографії визначається 
в термінах “роздрібненості”, “шизофренії”, “неврозу” та ін. Це відображає деякі спроби до-
слідників осягнути особливий і певною мірою суперечливий спосіб самовизначення класу 
по-західному освічених індійців. Наприкінці Першої світової війни перед представниками 
цього класу питання ідентичності постало ще гостріше, ніж раніше. У першу чергу це було 
пов’язано з активізацією національно-визвольного руху та тенденціями до відродження й 
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збереження власних традиційних цінностей, з одного боку, та неможливістю заперечувати 
вестернізований спосіб життя та нові ціннісні орієнтири, які стали невід’ємною частиною 
особистості індійського інтелектуала, – з другого. Разом із тим зростання ролі товариств мо-
дерного типу, об’єднаних на ґрунті нових ідеологій, вступало в неминучий конфлікт із тра-
диційною сферою соціальних відносин “освічених індійців”, зв’язки з якою підтримували 
навіть найрадикальніші представники інтелектуального авангарду. 

Обмежена кількість специфічних досліджень, що розкривали б тему ідентичності на базі 
колоніальних та постколоніальних студій, та нестача конкретних індологічних досліджень, 
пов’язаних зі специфікою певного періоду, регіону чи частини суспільства, стала основним 
мотивом у написанні цієї роботи. Звернення до проблем ідентичності в дослідженні після-
воєнної прози одного з найбільш оригінальних авторів Південної Індії Мадгавайї дає змогу 
вивчити особливості характеру “освічених індійців” Мадрасу та пролити світло на проблему 
ідентичності у специфічному південноіндійському контексті. Це дослідження являє собою 
спробу визначити, у яких термінах Мадгавайя, провідний соціальний реформатор та літера-
турний новатор, визначає питання ідентичності в післявоєнних оповіданнях, написаних для 
впливового на той час видання “The Hindu”, що мало справу одразу із двома важливими сус-
пільними трендами – соціальним реформаторством та націоналізмом. Тож у цій роботі обго-
ворюється, чи постраждала ідентичність Мадгавайї як соціального реформатора у зв’язку зі 
згаданими нижче драматичними суспільними зрушеннями, а також чи реформаторські тен-
денції вступали в суперечність із націоналістичними в циклі оповідань під назвою “Kusika’s 
Short Stories”.

Ключові слова: “освічені індійці”, по-західному освічені індійці, індійські інтелектуали, 
соціальні реформи, націоналізм, британський радж, проза, оповідання

О вопросе идентичности 
в индийском реформистском дискурсе 

после Первой мировой войны: случай Мадхавайи
М. Н. Усольцева

Проблема идентичности “образованных индийцев” в колониальную эпоху определяется 
в историографии в качестве “раздробленности”, “шизофрении”, “невроза” и т. д. Это отра-
жает некоторые попытки ученых постичь специфический путь самоопределения по-
западному образованного класса индийцев, чья идентичность распадается на несколько па-
раллельных уровней, которые часто вступают в противоречия. По истечению Первой 
мировой войны представители индийского интеллектуального класса были остро обеспокое-
ны проблемой самоопределения, что было связано, с одной стороны, с активизацией нацио-
нально-освободительного движения и попытками индийцев возродить и сберечь свою тра-
дицию в условиях колониального владычества, а с другой – с невозможностью отказаться 
от новых ценностных ориентиров и вестернизированного образа жизни, которые стали не-
отъемлемой частью жизни индийского интеллектуала. Ограниченное количество работ, по-
священных проблеме идентичности в контексте колониальных и постколониальных студий, 
наряду с нехваткой специфических индологических исследований касательно определенно-
го региона, периода или части общества, послужило мотивацией для написания данной ра-
боты. Обращение к проблеме идентичности в послевоенной прозе одного из наиболее ори-
гинальних авторов и социального реформатора Мадхавайи дает возможность изучить 
особые настроения “образованных индийцев” Мадраса, а также пролить свет на вопрос об 
идентичности в специфическом южноиндийском контексте. “Kusika’s Short Stories” Мадха-
вайи были опубликованы во влиятельном и популярном издании “The Hindu”, которое име-
ло дело и с социальным реформаторством, и с национализмом, в некоторой степени кон-
фликтующими трендами. Поэтому в статье осуществляется попытка выяснить, пострадала 
ли идентичность Мадхавайи как социального реформатора в связи с упомянутыми собы-
тиями, а также существует ли в его рассказах конфликт социальных реформ и национализма.

Ключевые слова: “образованные индийцы”, по-западному образованные индийцы, ин-
дийские интеллектуалы, социальные реформы, британский радж, проза, рассказ
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OrthOgraphic transcriptiOn Of sanskrit names
and terms in Ukrainian

D. Burba
Independent researcher
boorba@gmail.com

The article is devoted to the unification of spelling of Sanskrit names and terms in Ukrainian. 
The author considers the hundred-year history of this issue, drawing on written at the beginning 
of the 20th century texts of famous Ukrainian writers such as Ivan Franko and Lesia Ukrainka, 
and of Ukrainian scientists such as M. Kalinovich, P. Ritter, and O. Barannikov. The analysis of 
the current state of things demonstrates the substantial variance of approaches to this problem. 

The article briefly introduces the phonetic system of Sanskrit. The principal difference be-
tween the International Alphabet of Sanskrit Transliteration and the Practical Ukrainian tran-
scription is explained. Rules for Ukrainian reproduction of Sanskrit words is formulated on base 
of phonetic, morphological, historical and distinctive principles, however Sanskrit and Ukrainian 
phonetics and Ukrainian spelling were decisive. Particular attention is paid to Ukrainian rende-
ring of sonant aspirates gh, jh, ḍh, dh, bh, syllable-forming ṛ and ḷ, sonant h, palatal ñ, and nasal 
ṁ (anusvara), as well as iotated vowels. The rule of distinguishing between palatal ś and cerebral 
ṣ is proposed. The problem of giving a certain grammatical gender to Ukrainian borrowing from 
Sanskrit is considered. Separately, the rules for writing complex words, as well as the rules of 
hyphenation, are set. Examples of Ukrainian adjectives stemmed from Sanskrit nouns are given. 
The formulated rules are briefly duplicated in compact table, which makes it possible to auto-
matically switch from the International Alphabet of Sanskrit Transliteration to the Orthographic 
Ukrainian Transcription.

This publication was preceded by a lengthy discussion with specialists in the Ukrainian lan-
guage, Sanskrit and Hindi, as well as with Indian and Ukrainian scientists whose sphere of in-
terest was Indology.

keywords: Sanskrit, terminology, transcription, transliteration, orthography

Д. В. Бурба
Практична транскриПція санскритських власних назв
та термінів в українській мові

вступ
Хоча професійний інтерес українських вчених до Індії взагалі та до санскрит-

ських текстів зокрема має більш ніж стосімдесятирічну історію [Завгородній 2013, 
21], наразі в українському написанні слів, запозичених із санскриту або інших мов 
Індії (наприклад, у географічних назвах), спостерігається значний різнобій. Часто 
просто копіюється російське написання, яке саме по собі є недосконалим1, причому 
нерідко порушуються норми української орфоепії. Інші автори, зважаючи на те, що 
українська мова фонетично багатша за російську, намагаються використати можли-
вості української мови для більш точного відтворення звучання санскритських слів, 
але не завжди роблять це вдало. Навіть у межах одного номера журналу, у статтях, 

мови та літератури
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написаних різними авторами, індійські запозичення можуть передаватись по-різ-
ному. Інструкція з російського написання індійських географічних назв була видана 
ще в 1959 році [Инструкция… 1959]. Однак для української мови подібних правил 
немає досі (на що скаржаться, зокрема, дописувачі української Вікіпедії)2. Такий 
стан речей має свої об’єктивні причини: у Радянському Союзі наприкінці 1930-х ро-
ків НКВС знищило українську індологію, яка почала відновлюватися лише через 
півстоліття [Завгородній 2013, 43]. Проте нинішню ситуацію аж ніяк не можна вва-
жати задовільною, і це спонукало нас до написання цієї статті, котрій передувало 
тривале обговорення. Визначальними при формулюванні правил, що пропонуються 
тут, були санскритська й українська фонетика та український правопис. Правила 
обговорювалися з П. Ю. Гриценком (д. філол. н., директор Інституту української 
мови НАН України), К. В. Довбнею (к. пед. н., доцент каф. Близького Сходу Інсти-
туту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 
Мрідулою Гош (к. і. н., голова правління Східноєвропейського інституту розвитку), 
С. В. Капрановим (к. філос. н., старший науковий співробітник Інституту сходо-
знавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ), Ю. Ю. Завгороднім (д. філос. н., науковий 
співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ), Ю. В. Ботвінкіним 
(к. і. н., директор Центру мови гінді та індійської літератури в Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка), О. А. Борділовською (д. пол. н., 
доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних 
відносин), Д. О. Луценком (магістр права, магістр історії, знавець санскриту)3 та ін-
шими фахівцями. Щира подяка усім за участь в обговоренні.

Деякі відомості про санскрит
Санскрит – давньоіндійська літературна мова, що належить до індійської групи 

індоєвропейських мов. Розрізняють епічний санскрит, який формувався на основі 
східних діалектів в Індії з I тисячоліття до н. е. по III–IV століття н. е., і класич-
ний санскрит (IV–VII ст.). Більш ранній варіант давньоіндійської мови (II – поча-
ток I тисячоліття до н. е.), що сформувався з її західних діалектів, називають 
ведійською мовою, або ведійським санскритом. Існують також такі пізні різнови-
ди санскриту, як буддійський гібридний санскрит та джайнський санскрит [Ко-
чергина 1994]. 

Вчені Давньої Індії створили вражаючі за своєю повнотою граматичні трактати. 
Зокрема, вже в трактаті Паніні “Аштадг’яї” (близько V ст. до н. е.) йдеться про 
лінгвістичну нульову форму (lopa), тоді як на Заході така концепція з’явилася лише 
через дві з половиною тисячі років [Шохин 1994, 131]. Деякі відомі мовознавці 
вважать, що навіть сучасний опис відмінності дзвінких приголосних від глухих був 
би неможливим без індологів, які ознайомили світ із працями давньоіндійських 
фонетистів [Allen 1953, 3–4; Шохин 1994, 332]. 

Найпоширенішим алфавітом санскриту є деванаґарі (devanāgarī), яким корис-
туються також у мові гінді та ще декількох сучасних мовах Індії. Для запису сан-
скритських слів літерами інших алфавітів застосовуються дві різні системи: тран-
слітерація й практична транскрипція (хоча останню теж іноді називають транслі-
терацією, що інколи призводить до плутанини). Транслітерація – заміна літер однієї 
писемності літерами іншої писемності, незалежно від їхньої вимови. У паперових 
наукових публікаціях зазвичай використовують транслітерацію латинкою IAST 
(International Alphabet of Sanskrit Transliteration). Оскільки літер у санскритському 
алфавіті значно більше, ніж у латинському, у IAST застосовуються літери з діакри-
тичними знаками та диграфи (сполучення двох літер). Щоб звільнитися від по-
треб у спеціальних літерах, були створені зручні для Інтернету системи ITRANS, 
Harvard-Kyoto тощо, у яких розрізняється використання малих і великих літер, а 
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діакритичні знаки або не використовуються зовсім, або стоять не над чи під літе-
рою, а поруч із нею. Неоіндуїсти та подібні до них групи у своїх виданнях, розра-
хованих на нефахівців, часто користуються кириличною калькою з IAST. 

На відміну від транслітерації, практична транскрипція – це запис іншомовних 
слів засобами національного алфавіту з урахуванням їхньої вимови [Кочерган 2001, 
145]. Різницю між транслітерацією й транскрипцією продемонструємо наочно на 
прикладі англійських слів Yankee та laughter (“сміх”). Транслітерація українською 
кирилицею – йанкее, лауґгтер; українська транскрипція – янкі, лáфте. Однак, на 
відміну від тих мов, у яких написання може суттєво відрізнятися від вимови, у сан-
скритському письмі кожна фонема позначається окремою літерою. З усіх алфавітів 
світу лише в санскритському алфавіті (та індійських алфавітах, що базуються на 
ньому) літери розташовані не у випадковому порядку, а на основі майже бездоган-
ної класифікації фонем [Рудой, Островская 1999]. Давньоіндійська графіка фіксує 
санскритський текст на фонетичному рівні, а прийнята в санскритології латинська 
транслітерація деванагарі є одним з можливих видів фонетичної транскрипції сан-
скриту [Зализняк 1987].

Голосні звуки санскриту: अ a, आ ā, इ i, ई ī, उ U, ऊ Ū, ऋ ṛ, ॠ ṝ, ऌ ḷ, ए e, ऐ ai, ओ 
o, औ aU

Приголосні звуки наведені в таблиці (вірама4 опущена, щоб не захаращувати 
клітинки).

Носовий призвук після голосного (який позначається крапкою над верхньою го-
ризонтальною лінією) у транслітерації передається літерою ṁ (або ṃ).

Короткі санскритські голосні a, i, U та довгі ā, ī, Ū, e, o схожі на українські [а], 
[і], [у], [е], [о] (якщо не враховувати різницю в довготі). Складотворчі ṛ/ṝ схожі на 
звук [р] у російському слові бодрствуй. Санскритські дифтонги ai, aU 5 схожі на 
дифтонги в нім. fein, Haus, англ. fine, hause. Звук ḷ схожий на складотворче l в ан-
глійському слові settled. Приголосні c, k, g, t, d, p, b, m, n, ү, v, s подібні до [ч], [к], 
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[ґ], [т], [д], [п], [б], [м], [н], [й], [в], [с]. Церебральні відрізняються від зубних тим, 
що кінчик язика завернутий назад і нижньою стороною торкається переднього під-
небіння; на слух ṭ, ḍ дещо схожі на англ. t, d. Санскритське j – злите [дж] (англ. j); 
звук l – англ., нім., франц. l. Звук r (церебральний р), імовірно, акустично був трохи 
схожим на англ. r. Церебральний звук ṣ близький до [ш], а палатальний ś схожий 
на м’який [ш’], польск. ś. Звук ṅ – англ. ng6; ñ – м’яке [н’]; [ṇ] – церебральний н. 
Звук h – дзвінкий нім. чи англ. h; ḥ – глухий нім. чи англ. h. Придихові звуки від-
різняються від відповідних непридихових тим, що головний проривний елемент 
супроводжується тут слабким звуком на кшталт англ. h – глухим після глухого го-
ловного елемента і дзвінким після дзвінкого [Залізняк 1987]. Тобто придихові ви-
мовляються так, як відповідні непридихові, але супроводжуються видихом. Хоча в 
транскрипції звуки передаються двома знаками, вимовляти їх треба як один звук7 
[Аулова 1969, 26]. 

написання українською: історія, фонетика, орфографія
З відомих історичних причин написання санскритських термінів і власних назв 

українською мовою було орієнтованим на російський правопис. Тому будемо звер-
тати увагу передусім на відмінності українського написання від російського. 

санскритське h. “Дзвінкому німецькому чи англійському h”, про який пише ро-
сійський санскритолог, є український відповідник – звук [г] [Кочерган 2001, 118]. 
Згідно з українським правописом, у словах іншомовного походження h звичайно 
передається літерою г: герцог, гінді, Гельсінкі, Гіндустан… [Український правопис 
2012, § 87]. Ще Леся Українка в “Стародавній історії східних народів” писала Ма-
габгарата [Леся Українка 1918, 36]. Також писав через г (а не х) слово Магабгара-
та (і слово Магадева) академік М. Я. Калинович в опублікованій у 1928 році статті 
“Концентри індійського світогляду”8. Iндолог О. П. Баранников писав українською 
(у 1926 році) через г слова Брагман, магарадж [Антологія… 1961, 412–413]. Гнат 
Хоткевич у своєму перекладі “Шякунтали” Калідаси пише (у 1929 році) Гемакута 
(hemakūṭa), Рогіні (rohiṇī) [Антологія… 1961], а Павло Ріттер у перекладі “Катха-
упанішади” (1933 р.) – Брагма [Завгородній 2013, 189]. Хоча “Український право-
пис” робить винятки для деяких слів англійського походження, які вже традиційно 
пишуться через х (наприклад хобі, Хемінгуей), П. Гриценко наполягає на передачі 
санскритського h українською літерою г і зазначає, що це не є проблемою, оскільки 
до написання санскритських термінів через х звикла відносно невелика кількість 
читачів. Небажання писати, наприклад, магатма, магараджа (а не махатма, маха-
раджа) має таку ж природу, як викликане звичкою до написання слова Єгова неба-
жання “свідків Єгови” писати ім’я Ягве9.

санскритські придихові. Індоєвропейські придихові проривні (зімкнені) ще в 
спільнослов’янській мові на ранньому етапі її розвитку, а можливо навіть у період 
балто-слов’янської єдності, змінились у звичайні проривні приголосні [Жовтобрюх 
1979, 78]. Тому санскритські придихові повелося умовно передавати сполучення-
ми двох літер. Глухі придихові приголосні kh, ch, th/ṭh, ph українською передають-
ся так само, як російською: кх, чх, тх, пх. Це виправдано, оскільки український [х] 
глухий, а буквосполучення кх, чх, тх, пх українському мовцю знайомі, наприклад 
вакханалія, чхати, тхір, пхати. А от для дзвінких придихових українська мова 
знову надає можливості, відсутні в російській: “слабкий дзвінкий звук на кшталт 
англійського дзвінкого h” – це український г. Тому Леся Українка передає bh, dh 
як бг, дг (Магабгарата, Сіддгарта), і так само робить Іван Франко, пишучи (у 
1910 році) Бгагавата в “Короткому нарисі історії староіндійського (санскритсько-
го) письменства” [Франко 1983, 476]. А. Ковалівський у примітках до перекладе-
них Ріттером віршів Бгартригарі (bhartṛhari) зазначає: “вірніше Бгартргарі” (а не 
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Бхартрхарі) [Антологія… 1961, 416]. У виданні “Панчатантра: П’ять кошиків 
житейської мудрості. Шукасаптаті: Сімдесят оповідок папуги” (Перекл. із сан-
скриту Ігоря Серебрякова і Тамари Іваненко. К.: Дніпро, 1988) кількасот раз вжи-
ваються бг і дг (кілька разів зустрічається також бх і дх, але це можна вважати 
недоглядом редактора). У “Міфах давньої Індії” С. І. Наливайка (1992 рік) теж 
усюди вже бг і дг (наприклад: Прабгаваті, Прабгаса, Дгрітараштра). У посібни-
ку з мови гінді С. Наливайка також сказано, що h, bh, dh вимовляються як г, бг, 
дг [Наливайко 1997]. Таким чином, питання з бг і дг можна вважати вирішеним. 
Не є проблемою й написання дзвінкого jh (яке зустрічається значно рідше) як 
джг, оскільки таке словосполучення українській мові теж не чуже: джгут (як і 
обгортка, підготувати).

Найбільше суперечок викликає дзвінкий придиховий звук gh. Деякі автори (осо-
бливо ті фахівці, які здобували освіту в російських навчальних закладах) за звич-
кою передають його так, як пишуть російською: гх. Але в різних мовах однакові 
літери можуть використовуватися для позначення різних звуків. Наприклад, абре-
віатура ВВС російською читається як вэ-вэ-эс (військово-повітряні сили), а англій-
ською – як Бі-бі-сі. Ім’я російського поета, записане українською так, як воно 
пишеться російською – Есенин, – у зворотному перекладі матиме киргизьке звучан-
ня: Эсенын10. Для російського звука [грос.] в українському алфавіті відведена інша 
літера – ґ. А звуки [гукр.] і [х] дуже погано сполучаються між собою, і в українській 
мові буквосполучень гх або хг не зафіксовано [Перебийніс 1970]. Щоб відтворити 
російську вимову, треба було б написати ґх. Однак таке звукосполучення, окрім 
того, що не властиве українській мові, ще й буде ближчим до глухого придихового 
звука kh (на що звертає увагу Ю. Ботвінкін), оскільки [х] є глухим звуком. Здавало-
ся б, найлогічніше передавати gh як ґг, проте фахівці з української мови відкидають 
можливість впровадження такого абсолютно не властивого їй сполучення літер. 
Коли пересічна людина, яку не вчили вимовляти санскритські придихові звуки, – 
чи то дитина, яка читає індійські казки, чи радіодиктор, котрий зачитує прес-реліз 
Індійського Центру, – стикається з буквосполученням “ґг”, вона впадає в стан, схо-
жий на ступор11, не знаючи, як це прочитати, оскільки жодного слова з таким зву-
косполученням в українській мові немає [Перебийніс 1970, таблиці 3–8]12. 
Порівнюючи мову з музичним інструментом, можна сказати, що на українській 
“арфі” немає струни ґг.

Таким чином, для передачі санскритського звука gh залишається один варіант: 
писати просто українське г13. Прикметно, що саме так пишуть українською індійці, 
які живуть в Україні. Зокрема, Мрідула Гош (яка вільно володіє українською мо-
вою), зазначає: “Мова, як живий організм, трансформується, часто без нашого відо-
ма, і адаптується до наших потреб. Я б розрізняла фонетичну транслітерацію від 
практичної. Моє прізвище Ghosh… Мені здавалося й здається, що саме українська 
літера г відповідає звуку, що транслітерується англійською як gh. Тому я завжди 
пишу Гош, відмовляюся писати Гхош українською. Гхош є російський варіант напи-
сання мого прізвища. Ґгош може бути невдалою фонетичною транслітерацією, у 
якій відчувається вплив російської та англійської – спокуса використати дві літери: 
ґ та г”14. Пані Гош звертає увагу на те, що індійське gh – це не звуки [ґ] і [г], які ви-
мовляються послідовно, а один звук. При вимові придихових звуків артикуляція 
звука й видих мають обов’язково відбуватися одночасно, інакше отримаємо два са-
мостійних звуки [Аулова 1969, 26]. Тому теза про те, що буквосполучення ґг точні-
ше передає придиховий gh, ніж просто г, є сумнівною. Якщо написати українською, 
наприклад, меґга (megha), то ми отримаємо в середині слова два приголосних звуки: 
меґ-га, тоді як у санскриті там один (me-gha), який у міжнародному фонетичному 
алфавіті позначається символом ɡʱ, де ʱ є фактично діакритичним знаком. Славно-
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звісний санскритолог Франц Боп використовував з цією ж метою розвернутий апо-
строф: meg῾a [Bopp Franz 1833]15. В. Вітні зазначає, що “майже в усіх випадках h 
походить від колишнього gh” [Whitney 1879, 22; Ellis 1874, 1135]. 

На жаль, використання однієї української літери г для позначення двох сан-
скритських звуків – gh, h – може призводити до появи омографів, наприклад: пара-
гатана – “ешафот” (parāghātana) і “напад” (parāhatana); гана – “брила” (ghana) і 
“вбивство” (hana). Однак така ж само ситуація вже має місце через нерозрізнення в 
практичній транскрипції церебральних і зубних приголосних, а також коротких і 
довгих голосних, наприклад: пітха – “п’єдестал” (pīṭha) і “питво” (pītha); мала – 
“гірлянда” (mālā), “ліс” (māla), “бруд” (mala). У таких випадках бажано до україн-
ського написання додавати в дужках чи в примітці уточнення латинською транслі-
терацією з діакритичними знаками16. 

санскритське g. В “Українському правописі” (§ 15) сказано: “Літера ґ передає 
на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний як в українських словах, так і в 
давнозапозичених і зукраїнізованих: аґрус, ґава, ґазда, ґандж… У власних назвах 
іншомовного походження етимологічний ґ згідно з усталеною традицією вимов-
ляється як г; проте збереження ґ у вимові не є порушенням орфоепічної норми. 
Отже, правильною є вимова: Гданськ і Ґданськ, Гренландія й Ґренландія, Гібралтар 
і Ґібралтар; Гарібальді й Ґарібальді, Гете й Ґете”. Натомість О. Д. Пономарів у 
вступі до словника “Фонеми г та ґ” вказує, що “кількість слів із фонемою /ґ/ далеко 
не обмежується списком, наведеним на с. 20 «Українського правопису»”, і далі дає 
такі рекомендації: “У неслов’янських антропонімах (іменах та прізвищах), а також 
у новіших загальних назвах розрізняємо h та g, що передаються відповідно через г 
та ґ” [Пономарів 1997]. Хоча, як зазначав у свій час перекладач Володимир Самій-
ленко в статті “Чужомовні слова в українській мові”, “наш люд, коли приймає ці 
слова, то систематично замінює в них звук ґ звуком г” [Самійленко 1918], усе ж у 
словах, запозичених із санскриту, важливо відрізняти h та gh від g, тому дуже бажа-
но, прислухавшись до рекомендацій знаного філолога, послідовно передавати звук 
g літерою ґ – як у власних назвах Ґанґ17, Ґанді, зафіксованих у вищеназваному слов-
нику. Семіотична функція фонеми /ґ/ дозволяє не сплутати, наприклад, слово ґата 
(gata “той, хто пішов”, “померлий”) зі словом гата (ghaṭa “глечик” або hata “вдаре-
ний”, “вбитий”). “Українська радянська енциклопедія” та інші видання радянської 
доби не можуть бути критерієм з цього питання, оскільки з 1933 року літра ґ була в 
СРСР під забороною. Михайло Калинович у 1928 році писав ім’я бога Аґні з літе-
рою ґ; з цією ж літерою в 1933 році писав (у перекладі “Катха-упанішади”) слово 
йоґа Павло Ріттер [Завгородній 2013, 189]. П. Гриценко також вітає вживання в сан-
скритських запозиченнях літери ґ, зазначаючи, що очікування фіксації в словниках 
слів з таким написанням може затягтися на не один десяток років. 

санскритське ñ. Це м’який [н’], сполучення якого з [а] в російському написанні 
позначається буквосполученням ня, наприклад праджня (prajñā). Згідно з “Україн-
ським правописом” (§ 5.2) “літери я, ю, є пишуться… після приголосного для по-
значення сполучення м’якого приголосного з [а], [у], [е]: ряд, люди, останнє”. 
Таким чином, цілком виправданим є, наприклад, таке українське написання сан-
скритських слів: джняна (jñāna), джнюбадг (jñubādh), джнєя (jñeya). Однак перед 
приголосним російські індологи м’якість [н’] чомусь не позначають. Імовірно, так 
сталося тому, що перші російські перекладачі користувалися спрощеним (без діа-
критичних знаків) написанням слів в англійських перекладах, наприклад Panchatan-
tra (точна транслітерація – Pañcatantra), а потім таке російське написання (у цьому 
разі – Панчатантра) стало загальновживаним. Але, оскільки українська індологіч-
на традиція лише формується, немає причин не позначати м’якість н знаком м’як-
шення: паньча (pañca).
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санскритські ṣ, ś, i. Звуки ṣ та ś можна описати як твердий [ш] і м’який [ш’]. 
У російському написанні між ними не роблять різниці18. Можливо, це пов’язано, 
окрім іншого, з тим, що в російській мові буквосполучення широс. завжди вимов-
ляється як [шы], тому російською вимовити, наприклад, Шива (śіva) не можна інак-
ше, як з твердим [ш] – [шыва]. Така спотворена вимова була механічно перенесена 
до української мови, і в словнику з’явилося слово Шива. Однак в українській мові 
звукосполучення [ш’і] є звичним: шість, наші. Тому М. Калинович (учень санскри-
толога Фридриха Кнауера) писав (у 1928 році) Шіва19. Гнат Хоткевич писав Шіва, 
перекладаючи “Шякунталу” (1929 р.) [Антологія… 1961]. Так само ім’я цього бога 
написано у виданнях “Панчатантра” і “Міфи давньої Індії” [Панчатантра… 1988; 
Наливайко 1992]. Фахівці із санскриту (зокрема, К. Довбня) наполягають саме на 
такому написанні. 

Українські шиплячі – тверді, але частково пом’якшуються в позиції перед і, я, ю, 
є [Дудка 2010, 17]. Тому цілком виправданою була б передача санскритських śa, śU, 
śe як шя, шю, шє (тут літери я, ю, є позначають, згідно з українським правописом, 
сполучення м’якого приголосного з [а], [у], [е]). Хоча в коренях питомо українських 
слів таких буквосполучень немає, вони можливі в практичній транскрипції. Так, 
скажімо, назва литовського міста Siauliai передається українською як Шяуляй [Ко-
черган 2001, 146]. Саме як шя передавав śa в таких словах, як шякті (śakti), Шякун-
тала (śakuntalā), Шянкара (śankara) П. Ріттер [Риттер 1929, 540–542].Так само 
писав Шякунтала Гнат Хоткевич [Калідаса 1961]. Що ж з стосується сполучення ś 
з приголосними та літерою о, то, оскільки в українській мові знак м’якшення після 
літери ш ніколи не зустрічається, знак ь у таких словах, як шьрі (śrī), шьрадга 
(śradhā), шьмашяна (śmaśāna), Яшьода (yaśodā), Ішьопанішад (iśopaniṣad) тощо, 
сприймався б як щось чужорідне. Тому пропонуємо писати подібні слова все ж без 
знака м’якшення: шрадга, шмашяна, Яшода, Ішопанішад. Це, звичайно, певний 
відхід від фонетичного принципу, але, за словами А. Залізняка, “як і у випадку з 
латинню та іншими стародавніми мовами, зазвичай допускається низка фонетич-
них умовностей, які наближають вимову санскритських звуків до рідної мови чита-
ча” [Залізняк 1987]. 

Довге санскритське ī схоже на звук [і] в українському слові лінощі. А коротке 
санскритське i нагадує щось середнє між українськими ненаголошеними звуками 
[і] та [и] [Аулова 1969, 12]. Згідно з чинним українським правописом (§ 90 в), у сло-
вах іншомовного походження, які є загальними назвами, після приголосних д, т, з, 
с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним пишеться и: сигнал, динамо, ре-
жим, дизель, зиґзаґ, принтер тощо. Таким чином, згідно з цим “правилом дев’ятки” 
треба було б писати, наприклад, адиті (aditi “безмежність”), тика (ṭīkā “коментар”), 
сиддгі (siddhi “успіх”), джива (jīva “душа”), читта (citta “розум”), шива (śіva “ми-
лостивий”) і т. д. Однак санскритські і та ī звучать ближче до українського [і]. 
Оскільки “правило дев’ятки” не розповсюджується на власні назви, то ці ж слова, 
вжиті як імена богів чи людей, “Правопис” не забороняє писати через і: Адіті, Джі-
ва, Шіва. Саме таке подвійне написання зустрічається у виданні [Панчатантра 
1988]: сидга та Сіддгешварі. Ця ситуація є дивною, тому звернемо увагу на те, що в 
нещодавно запозичених словах “правило дев’ятки” може порушуватись [Вакуленко 
2009]. Так, в “Українській радянській енциклопедії” зустрічається багато термінів, 
що традиційно пишуться з і, наприклад: сівапітек, сіда, сінди, сірхакпха, сіті. Тому 
видається, що санскритські запозичення теж краще писати через і, за винятком зву-
косполучення ṣі. Церебральний ṣ [ш] є твердим звуком, після якого звучання сан-
скритського і наближається до українського и. Передача санскритського ṣі як ши, 
а санскритського śi як ші являє собою застосування розрізнювального принципу, 
який дозволяє не сплутати, наприклад, слова каши (kaṣi “шкідливий”) і каші (kāśi 
“сонце”).
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санскритські ṛ/ṝ, ḷ. Коли індійці пишуть англійською мовою, вони передають 
складотворчі ṛ/ṝ як ri або rU. Російською прийнято писати рі. Однак В. Вітні у своїй 
“Санскритській граматиці” пояснює, що ṛ насправді є r, присутнє “у деяких сло-
в’янських мовах” [Whitney 1879, 10]. Наприклад, у чеській скоромовці strč prst skrz 
krk (“штрикни палець крізь шию”) немає жодного голосного, окрім складотворчого 
r. Тому надходили пропозиції передавати ṛ/ṝ просто українським р, наприклад 
Кршна (kṛṣṇa). Проте в українській мові складотворче [р] відсутнє, через що од-
носкладове санскритське слово з ṛ, на кшталт рч (ṛс “гімн”), ніхто прочитати не 
зможе. У сучасній українській мові місце колишнього складотворчого [р] зайняло 
українське ри, наприклад криниця, кривавий (але не кріниця, крівавий). Тому потріб-
но писати Кришна, рич тощо. Санскритське ḷ зустрічається рідко, але при потребі 
його теж можна передати як ли.

санскритське ү. Цьому неносовому сонанту відповідає український [й], напри-
клад йоґа (yoga). Згідно з українським правописом (§ 4), на позначення звукосполу-
чення [й] + [і] пишеться літера ї: (1) на початку слова й після голосного, (2) після 
м’якого приголосного (на письмі – з м’яким знаком), (3) після твердого приголосно-
го (на письмі – з апострофом), (4) в іншомовних словах після голосного. Аналогіч-
но літери я, ю, є пишуться (згідно з § 5.1) для позначення звукосполучень [й] + [а], 
[й] + [у], [й] + [е] на початку слова й після голосного. Таким чином, пишемо країка 
(krayika), Ямуна (yamunā), юґа (yuga), раєна (rayeṇa) і т. д. Хоча усі знають, що 
треба писати, наприклад, яблуко чи юшка – а не йаблуко чи йушка, – все ж нерідко 
доводиться зустрічатися з неправильним написанням йадави, йуга тощо. А от зву-
косполученню үo справді відповідає українське йо, наприклад бгайоттара (bhayot-
tara). 

Звертаємо увагу на те, що навіть короткі слова на кшталт dayā, kriyā, nyāya пи-
шуться як дая, крія, ньяя, а не дайя, крійя, ньяйа. Якщо написати, наприклад, ньяйя, 
то це буде вже не “вчення про логіку” (nyāya), а інше слово – nyāyya (“правильне”). 
Тобто буквосполученнями йя, йї, йє передаються лише санскритські үүа, үүi, үүu, 
үүe. Винятком є давно присутнє в словниках слово майя (māyā “світова ілюзія”), 
яке в “Українському правописі” (§ 5) згадується окремо: “війя20, майя” (хоча мало б 
бути мая). 

В українській мові йотовані можуть відділятися від попередньої приголосної 
апострофом або знаком м’якшення. Апостроф у словах іншомовного походження 
та похідних від них пишеться (згідно з § 92.1 “Українського правопису”) перед я, ю, 
є, ї після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р. Апостроф не пишеться (а) пе-
ред йо, (б) коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, 
у. Таким чином, пишемо ар’я (arya), в’юга (vyūha), гйоґодога (hyogodoha) і т. д. Тут 
апострофом позначається роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого 
приголосного [Український правопис 2012, § 6].

Згідно з § 93.1 “Українського правопису”, знак м’якшення (ь) у словах іншомов-
ного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, йо 
(окрім тих випадків, коли я, ю позначають сполучення пом’якшеного приголосного 
з а, у). Однак знаком ь позначається м’якість приголосних звуків [Український 
правопис 2012, § 16], тоді як у санскриті м’якими є ś та ñ. Тобто із санскритською 
вимовою узгоджується написання, наприклад, слова шьява (śyāva). Решта ж пере-
рахованих у § 93 приголосних (d/ḍ, t/ṭ, s, l, n/ṇ/ṅ) у санскриті є твердими (окрім, 
можливо, l, який індійці вимовляють доволі м’яко). У ході обговорення П. Гриценко 
обіцяв винести цю колізію на розгляд мовної комісії, але зазначив, що до внесення 
змін в “Український правопис” все одно треба його дотримуватись (dura lex, sed lex – 
закон, є закон). Таким чином, пишемо дьявабгумі (dyāvābhūmī), дьюкша (dyukṣa), 
тьятра (tyatra), тьюґра (tyugra), сьяладжа (syālajā), сьюмака (syūmaka), калья (ka-
lya), панья (paṇya), ньюпта (nyupta) і т. д.
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санскритське ṁ. Цей носовий призвук після голосного інколи передають як м, 
тоді як в інших випадках пишуть н. Звук ṁ може утворюватись, коли за носовим 
приголосним йде фрикативний шумний, наприклад man + sya + te = maṁsyate. Кін-
цеве m перед приголосним переходить у ṁ, але перед губним приголосним може 
також залишатися m (тобто співіснують два варіанти написання) [Бюлер 1923]. Та-
кож m може залишитися перед коренем rāj у слові samrāj (і похідних від нього 
samrājñī and sāmrājya) [Whitney 1879, 66]. Тому слово saṁrāj також пишемо через м: 
самрадж. У санскритсько-російському словнику В. А. Кочергіної носовий призвук 
після голосного перед губними й h у першому випадку передається літерою ṁ, а в 
другому – літерою ṅ (натомість санскритській літері, яка зазвичай передається в 
транслітерації літерою ṅ, у цьому словнику відведена літера n з прямою рисочкою 
над нею). Таким чином, санскритське ṁ передаємо як м тоді, коли воно утворилося 
з m перед p, ph, b, bh, m, v, h, наприклад сампадана (saṁpādana), самгарша (saṁharṣa), 
а в решті випадків – як н, наприклад сантоша (saṁtoṣa), гансіра (haṁsira).

санскритське jñ. Окрему увагу потрібно приділили лігатурі, яка в транслітера-
ції передається буквосполученням jñ. У сучасній мові гінді ця лігатура найчастіше 
читається як м’який [ґ’]. У ході обговорення Д. Луценко звернув увагу на зауважен-
ня М. Колсона: “Вимова широко різниться. Подекуди, приміром, вимовляється (з 
голосним а) як gya21, в інших місцях як dnya” [Coulson 1976]. Проте в російській 
індологічній літературі jñā передається як джня (мова йде про санскрит, а не гінді), 
і ми теж пропонуємо писати, наприклад, джняна (jñāna). 

словникова основа і називний відмінок. У санскритських словниках відмі-
нювані слова наводяться у формі словникової основи, яка зазвичай не збігається з 
називним відмінком. Індологи вживають санскритські слова так, як ті написані в 
словнику, а індійці та неоіндуїсти, пишучи іншими мовами, переважно вживають 
слова в називному відмінку. Таким чином, маємо два написання, наприклад: атман 
(ātman) / атма (ātmā, наз. відмінок від ātman), санньясін (saṁnyāsin) / санньясі (saṁ-
nyāsī, наз. відмінок від saṁnyāsin), мантра (mantra) / мантрам (mantram – наз. від-
мінок сер. роду). Але деякі слова навіть індологами пишуться так, як вживаються 
вже тривалий час, наприклад: карма (karma – називний відмінок від karman), Бгаґа-
ван (bhagavān – наз. відмінок від bhagavat).

рід іменників. Зрозуміло, що слово пуруша (puruṣa “чоловік”) чоловічого роду, а 
стрі (strī “жінка”) – жіночого. Так само чоловічого роду слово “вриша” (vṛṣa “бик”), 
а “дгену” (dhenu “корова”) – жіночого. Серед іншомовних слів назви осіб набувають 
рід відповідно до статі: ця леді, цей аташе, випещений денді. Але якого роду, напри-
клад, слова бгакті, магавак’я, дгарма?

Схоже, що до цієї проблеми існує три підходи. Перший: надавати санскритсько-
му запозиченню той рід, який слово має в санскриті. Наприклад, інколи пишуть ця 
бгакті, оскільки санскритське слово bhakti має жіночий рід (хоча іноді вживається 
в санскритських текстах і як іменник чоловічого роду). Такий підхід видається сум-
нівним. Наприклад, французьке sofa чоловічого роду, а українське софа – жіночого.

Другий підхід: надавати санскритському запозиченню той рід, який має його пе-
реклад. Якщо, наприклад, магавак’я (mahāvākya, у санскриті – середній рід) озна-
чає “вислів”, то магавак’я начебто теж чоловічого роду. Такий підхід також сумнів-
ний, оскільки mahāvākya можна перекладати словами сентенція (жіночий рід) або 
висловлювання (середній рід).

Вважаємо, що при визначенні роду санскритського запозичення потрібно орієн-
туватись на українську граматику. Українські іменники чоловічого роду найчастіше 
мають нульове закінчення (дуб, хутір, стіл); жіночого роду закінчуються на а (я) 
або також не мають у своєму складі закінчення (земля, зима, радість); іменники се-
реднього роду закінчуються на о, е або я: вікно, сонце, листя. Таким чином, зі сло-
вами йога або дгарма, що закінчуються на а, співвідноситься займенник вона, хоча 
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санскритські іменники yoga та dharma мають чоловічий рід. Джняна (“знання”) теж 
вона або ця, хоча санскритське jñāna середнього роду.

В українській мові незмінювані іншомовні назви тварин мають чоловічий рід: 
австралійський кенгуру, домашній шимпанзе, шотландський поні. А назви неістот 
належать переважно до середнього роду: бюро, журі, рагу, пенсне. Тому доречно 
вживати, наприклад, слово бгакті як незмінюваний іменник середнього роду. 

Що стосується незмінюваних іменників, які є власними назвами, то вони збері-
гають рід загальних назв: велике Варанасі (місто), давнє Могенджо-Даро (місто), 
священна Кавері (річка), Тамілнаду (штат) прийняв гостей.

Інколи в українській мові санскритське слово вживається в дещо зміненому ви-
гляді. Наприклад, слово упанішада завдяки доданому а має той само жіночий рід, 
що й санскритське upaniṣad. Оскільки в українській мові чоловічий рід із закінчен-
ням а мають небагато іменників, зокрема собака, та власні імена, то санскритські 
іменники чоловічого роду, які закінчуються на а, буває зручніше вживати так, як 
вони вимовляються в гінді (а не санскриті), тобто без кінцевого а, наприклад цей 
бгакт (санскр. bhakta), той аватар (санскр. avatāra).

Одним із найбільш вживаних санскритських слів є brahman, що має кілька зна-
чень, з яких головні три. Якщо це слово середнього роду, воно має називний відмі-
нок brahma й найчастіше означає “абсолют”, “духовне начало”. Українською пише-
мо Брагман. (Б. Л. Смирнов пропонував писати Брахмо, а А. В. фон Шлегель писав 
Brahm, проте ці варіанти не прижилися). Оскільки це не особа, а абстрактне понят-
тя, у знахідному відмінку пишемо [пізнати] Брахман (з нульовим закінченням – за 
аналогією з пізнати Абсолют).

Якщо ж слово brahman чоловічого роду, то в називному відмінку воно закін-
чується на довге ā (brahmā) і може бути іменем одного з трьох верховних богів ін-
дуїзму – Брагми або назвою представника верстви духовенства. У другому випадку 
слово має в знахідному відмінку української мови закінчення а, наприклад зустрів 
знайомого брагмана. 

Для позначення священика є ще слово brāhmaṇa (наз. відмінок brāhmaṇas, але 
кінцеве as перед паузою перетворюється на aḥ, перед дзвінкими приголосними – на 
o, перед голосними – на a, проте as + a = o’). Однак вживати це слово в українській 
мові як іменник чоловічого роду незручно (цей брагмана, зустрів цього брагману, 
у цього брагмани); зручніше користуватися словом брагман. 

винятки. Деякі давно вживані слова пишуться з порушенням правил або спо-
творено, наприклад: Будда (Buddha), майя (māyā), Гімалаї (himālayā), йоґ (yogin), 
санскрит (saṁskṛta), упанішада (upaniṣad). 

написання складних слів. Терміни, які в оригіналі є складним словом, утворе-
ним із двох або більшої кількості слів, українською треба писатися через дефіс22, а 
не окремими словами, наприклад уттара-міманса (uttara-mīmāṁsā). Не мають бути 
винятком і назви творів санскритської літератури, наприклад: “Гатха-йога-праді-
піка” (haṭha-yoga-pradīpikā), “Нáрада-бгакті-сутри” (nārada-bhakti-sutrāṇi). Хоча ан-
глійською мовою назву таких книг зазвичай пишуть окремими словами (наприклад, 
Hatha Yoga Pradipika), українське наслідування англійського написання породжува-
ло б необхідність відмінювати кожне з окремих слів, наприклад: прочитав Гатху 
Йоґу Прадіпіку. Однак у написанні можна частково розкрити значення складного 
слова: подальша міманса, “Бгакті-сутри” Нáради.

Проте було б небажано розривати дефісом літери, видозмінені через своє спо-
лучення внаслідок застосування санскритського закону милозвучності (правила 
сандгі). Зокрема, бажано писати “Бгаґавадґіта”, а не “Бгаґавад-ґіта”, оскільки тут d 
утворилося з t саме завдяки сполуці з g; раджоґуна (rajoguṇa), а не раджо-ґуна, 
оскільки тут о утворилося з as через сполучення з g (можна написати також ґуна 
“раджас”).
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Ще один варіант написання може бути пов’язаний із застосуванням етимологіч-
ного принципу. Наприклад, якщо є бажання більш наочно виокремити компоненти 
тріади характеристик вищого буття “Вічність-Знання-Блаженство” (sat, cit, ānanda), 
можна написати сат-чіт-ананда (тут правило сандгі не застосовується), хоча фо-
нетично більш правильним є написання одним словом: саччідананда (saccidānanda). 
Аналогічно назву однієї з упанішад можна написати як “Ішопанішад” (īśopaniṣad – 
тут о утворено злиттям звуків [a] і [u]) або як “Ішя-упанішада” (у цьому разі сан-
скритський іменник жін. роду upaniṣad замінено його українською формою упані-
шада).

Правила переносу. Згідно з “Українським правописом” (§ 41), при переносі не 
можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук. У санскрит-
ських словах один звук позначають також буквосполучення ау, ай, кх, чх, тх, пх, 
джг, бг, дг. Їх не бажано розривати при переносі. Наприклад, не рекомендується 
переносити Мад-гава; оскільки тут присутні такі склади: Ма-дга-ва.

словотвір. Іноді буває потрібно утворити від санскритського терміна похідне 
слово. В індологічній літературі нерідко зустрічаються прикметники, утворені від 
таких понять, як сáттва (“чистота”, “прозорість”, “істинність”), рáджас (“запал”, 
“рух”) і тáмас (“інертність”, “тупість”), котрі розглядаються як триґуна – “три 
[фундаментальні] якості” світу. Російською пишуть саттвичный, раджасичный, 
тамасичный (рідше – саттвический, раджасический, тамасический). Пропонуємо 
писати українською саттвóвий, раджасóвий, тамасóвий – за моделлю сливóвий 
(від слива), описóвий (від опис).

Інколи спроби деяких авторів утворити український прикметник не можна ви-
знати вдалими. Наприклад, видання [Індія: давнина і сучасність 2016] рекомендує 
писати “вішнуіський”, “шиваіський”23. Можливо, ця рекомендація викликана тим, 
що поряд зі словом буддистський існує слово буддійський. Але якщо йти шляхом 
аналогії, то новотвір мав би вигляд “шивійський”. А нормативним і зафіксованим у 
словнику є написання вішнуїтський, шиваїтський (від вішнуїт, шиваїт) – за анало-
гією зі словами єзуїтський, шиїтський, сунітський (від єзуїт, шиїт, суніт). Хоча, 
наприклад, слово студентський вимовляється як [студен’с’киĭ], “Український пра-
вопис”, керуючись у цьому випадку морфологічним принципом, зберігає перед су-
фіксом ськ приголосний т: “Перед суфіксом скь(ий) деякі приголосні змінюються, 
змінюючи й самі суфікси: к, ць, ч + ськ(ий) дають цьк(ий) (наприклад, парубок – па-
рубоцький); г, ж, з – зьк(ий) (наприклад, боягуз – боягузький); х, ш, с – ськи(ий) (на-
приклад, товариш – товариський)… Інші приголосні перед суфіксом ськ(ий) на 
письмі зберігаються (наприклад, студент – студентський)” [Український право-
пис 2012, § 18.2].

Стисло сформулюємо вищевикладене у вигляді правил-рекомендацій. З деякими 
уточненнями (яким, можливо, буде присвячена наступна стаття) ці правила можуть 
бути застосовані також до слів, запозичених з мови гінді. 

рекомендації щодо українського написання
санскритських власних назв та термінів
Санскритські власні назви (наприклад, Індра, Варанасі, Нандін) та терміни (на-

приклад, дгарма, тапас, ньяя) зазвичай подаються в спрощеному українському на-
писанні. У разі потреби українське написання уточнюється (у дужках чи в примітці) 
транслітерацією за системою IAST (Internaional Alphabet of Sanskrit Transliteration, 
наприклад Магараштра (mahārāṣṭra “велике царство”).

1. Санскритським голосним a/ā, U/Ū, e, o відповідають українські літери а, у, е, о; 
позначена рисочкою довгота не враховується. Санскритські ṛ/ṝ, ḷ, ai, au передаються 
буквосполученнями  ри, ли, ай, ау,  наприклад: риши (ṛṣi “мудрець”), литака (ḷtaka 
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“упорядник”), пайнґа (paiṅga “мишачий”), каумуді (kaumudī “місячне світло”). Сан-
скритські i/ī передаються літерою і – окрім тих випадків, коли стоять після твердого 
ṣ, – тоді пишеться українська и, наприклад шидґа (ṣіḍga “вільнодумець”).

Примітка: Про написання голосних після ү та після м’яких приголосних див., 
відповідно, пункти 7, 5.2, 6.
2. Приголосні  k, c, t/ṭ, d/ḍ, r, l, p, b, v, s, m, n/ṇ/ṅ  передаються літерами к, ч, т, д, 

р, л, п, б, в, c, м, н;  j – буквосполученням дж. 
3. Санскритське g позначається українською літерою ґ, наприклад деванаґарі 

(devanāgarī). 
4. Санскритські ḥ та h передаються, відповідно, українськими х та г, наприклад 

духкха (duḥkha), Гімалаї (від himālayā).
5. Для передачі ṣ (твердого [ш]) та ś (м’якого [ш’]) використовується українська 

літера ш, але:
5.1. Сполучення ṣi передається українським ши, тоді як після м’якого [ш’] (ś) 

пишеться і, наприклад Шіва (śiva; див. також пункт 1). 
5.2. Сполучення ś з голосними a, U, e передається буквосполученнями шя, шю, 

шє, наприклад шякті (śakti), шяйва (śaiva), шюра (śūra), шєпа (śеpa). 
6. Санскритське ñ передається літерами нь, наприклад паньча (pañca), але ña/ñā, 

ñU/ñŪ, ñe – ня, ню, нє, наприклад джняна (jñāna), джнєя (jñeya). 
7. На початку слова та після голосного санскритські үa/үā, үi/үī, үU/үŪ, үe пере-

даються українськими йотованими я, ї, ю, є, наприклад Яду (yādu), ататаїн (āta-
tāyin), Юдгіштхіра (yudhiṣṭhira), Ваю (vāyu), вішаєндрія (visayendriya), гаєшта (ha-
yeṣṭa). Сполученню үo відповідає українське йо, наприклад джйоті (jyoti). Сполу-
чення үүа/үүā, үүi/үүī, үүU/үүŪ, үүe, үүo передаються як йя, йї, йю, йє, ййо, наприклад 
ньяйя (nyāyya “правильне”).

Виняток – давно запозичене слово майя (хоча мало б бути мая – māyā “світова 
ілюзія”; але маїн – māyin “чарівник”; джнянамая – jñānamaya “просякнутий зна-
нням”).

7.1. Після санскритських d/ḍ, t/ṭ, s, ś, l, n/ṇ/ṅ/ñ  перед я, ї, ю, є, йо ставиться 
знак м’якшення (ь), наприклад дьяят (dyāyat), дьюта (dyūta), тьяга (tyāga), 
атьюха (atyūha), сьялака (syālaka), сьюна (syūna), Шьяма (śyāma), шьєна (śyena), 
шьйонака (śyonāka), малья (mālya), ньяя (nyāya), ньюна (nyūna).

7.2. Після інших приголосних перед я, ї, ю, є ставиться апостроф, наприклад 
вір’я (vīrya), п’юкшна (pyukṣṇa). Перед йо апостроф не ставиться, наприклад вйо-
ман (vyoman).
8. Глухі придихові kh, ch, th/ṭh, ph передаються українськими буквосполучення-

ми кх, чх, тх, пх, наприклад кханда (khaṇḍa), чханда (chanda), мантха (mantha), 
шятха (śaṭha), пхена (phena).

9. Дзвінкі придихові jh, dh/ḍh, bh позначаються українськими джг, дг, бг, напри-
клад джгара (jhara), дгарма (dharma), дгаукана (ḍhaukana), бгакті (bhakti).

10. Дзвінке придихове gh передається українською літерою г, наприклад гатода-
ра (ghaṭodara), Магаван (maghavan).

11. Санскритське ṁ передається як м тоді, коли утворилося з m перед p, ph, b, bh, 
m, v, h, або якщо є останньою літерою в слові, наприклад сампарая(sāṁparāya), сам-
гара (saṁharā), аум (auṁ). Також через м пишуться слова самрадж (saṁrāj), агам-
кара (ahaṁkara). У решті випадків пишеться н, наприклад сансара (saṁsāra), сінга 
(siṁha). 

12. Санскритські слова зазвичай наводяться не в називному відмінку санскриту, 
а в такому вигляді, у якому вони подані в санскритському словнику, наприклад ат-
ман (ātman), санньясін (saṁnyāsin), мантра (mantra), а не атма (ātmā), санньясі 
(saṁnyāsī), мантрам (у санскриті mantram – наз. відмінок сер. роду). Але деякі 
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слова пишуться так, як вживаються вже тривалий час, наприклад карма (karma – 
називний відмінок від karman), Бгаґаван (bhagavān – наз. відмінок від bhagavat).

13. Деякі давно вживані слова пишуться з порушенням правил або спотворено, 
наприклад Будда (Buddha), майя (māyā), Гімалаї (himālayā), йоґ (yogin), санскрит 
(saṁskṛta), упанішада (upaniṣad). 

14. Терміни, які в оригіналі є словами, складеними з двох або більшої кількості 
слів, українською пишуться через дефіс (а не окремими словами), наприклад 
джняна-йоґа (jñāna-yoga)24. Це стосується й назв творів санскритської літератури, 
наприклад “Аштанґа-гридая-самгіта” (aṣṭāṅga-hṛdaya-saṁhitā), “Нáрада-бгакті-сутри” 
(nārada-bhakti-sutrāṇi). Також можливе написання, у якому частково розкривається 
значення складного слова: йога знання/джняни, самгіта “Аштанґа-гридая”, 
“Бгакті-сутри” Нáради. 

14.1. Але не рекомендується розривати дефісом літери, видозмінені через 
своє сполучення (правило сандгі). Наприклад, бажано писати “Бгаґавадґіта”, а 
не “Бгаґавад-ґіта”, оскільки тут d утворилося з t саме завдяки сполуці з g; ра-
джоґуна (rajoguṇa), оскільки тут о утворилося з as через сполучення з g (можна 
написати також ґуна “раджас”). Тріада характеристик вищого буття “Вічність-
Знання-Блаженство” може писатися або одним словом саччідананда (saccidā-
nanda), або (якщо є бажання виділити три компоненти складного слова: sat, cit, 
ānanda) як сат-чіт-ананда (у другому випадку санскритське правило сандгі не 
застосовується). Назва “Господньої упанішади” пишеться або як “Ішопанішад” 
(īśopaniṣad – тут о утворено злиттям звуків [a] і [u]), або “Ішя-упанішада” (тут 
санскритський іменник жін. роду upaniṣad замінено його українською формою 
упанішада).
15. Cлова атман, Брагман у знахідному відмінку пишемо українською як атман, 

Брагман, наприклад пізнати атман/Брагман (а не атмана/Брагмана). Але коли 
йдеться про брагмана-священика, тоді знахідний відмінок – брагмана (наприклад, 
зустрів брагмана).

16. Оскільки буквосполучення ау, ай, кх, чх, тх, пх, дж, джг, бг, дг є фактично 
диграфами (тобто ними позначається один звук), їх не бажано розривати при пере-
носі. Наприклад, переносимо “Ма-га-бга-ра-та” (а не “Магаб-гарата”).

таблиця переходу від транслітерації (IAST)
до української практичної транскрипції

b | б bh | бг c | ч ch | чх d/ḍ | д dh/ḍh | дг
g | ґ gh | г h, окрім буквосполучень gh, ch, kh, ph, 

th/ṭh | г
ḥ | х j | дж

jh | джг k | к kh | кх l | л ḷ | ли m | м
ṁ якщо утворилося з m перед b, bh, h, m, p, ph, v, а також якщо є останньою 

літерою в слові | м
у решті випадків | н

n/ṇ/ṅ | н ña/ñā, ñe, ñi/ñī, ñu/ñū | ня, нє, ні, ню p | 
п

ph | 
пх

r | р ṛ/ ṝ | ри
            у решті випадків  ñ | нь

s | с ṣ | ш ś | ш t/ṭ | т th/ṭh | тх v | в
 ṣi/ṣī | ши śa/śā, śe, śi/śī, śu/śū | шя, шє, ші, шю

a/ā, ai, e, i/ī, o, u/ū після ү
(үa/үā, үai, үe, үi/үī, үo, үu/үū)

на початку слова й після голосної | я, яй, є, ї, йо, ю 
після d/ḍ, l, n/ñ/ṇ/ṅ, s, ś, t/ṭ | ья, ьяй, ьє, ьї, ьйо, ью 
з ү, що їм передує | йя, йяй, йє, йї, ййо, йю 
після інших приголосних | ’я, ’яй, ’є, ’ї, йо, ’ю 

у решті випадків a/ā, ai, e, i/ī, o, u/ū | а, ай, е, і, о, у
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Післямова
Запропоновані правила сформульовані після тривалого обговорення з різними 

фахівцями. Головні відмінності українського написання від написання російською 
мовою стисло проілюструємо таблицею.

санскрит українське написання російське написання
g (gāndharva) ґ (ґандгарва) г (гандхарва)
h (mahābhārata, himālaya) г (Магабгарата, Гімалаї) х (Махабхарата), у деяких сло-

вах г (Гималаи)
jh, dh/ḍh, bh (dharma) джг, дг, бг (дгарма) джх, дх, бх (дхарма)
gh (maghavan) г (Магаван) гх (Магхаван)
śi (śiva) ші (Шіва) ши (Шива), іноді щи (Щива) 
ṣi (ṣіḍga) ши (шидґа) ши (шидга)

у решті випадків санскритське і пе-
редається українською літерою і

śa, śe, śu (śakti) шя, шє, шю (шякті) ша, ше, шу (шакти), іноді ща, 
ще, щу (щакти)

ṛ, ḷ (Kṛṣṇa) ри, ли (Кришна) ри, ли (Кришна)
ñ перед приголосним 
(pañca)

нь (паньча) н (панча)

Перед я, є, ї, ю після приголосних 
(крім d/ḍ, t/ṭ, s, ś, l, n/ṇ/ṅ/ñ) ставиться 
апостроф (санкх’я)

ь
(санкхья) 

У правилах обґрунтовані нововведення поєднуються з розумним консерватизмом. 
Усі запропоновані варіанти написання вже більш чи менш широко застосовуються 
(чи застосовувалися) на практиці. Автор зобов’язується дотримуватися цих правил 
навіть при написанні тих слів, які звик писати інакше25, закликає читачів чинити 
так само й готовий надавати допомогу з транслітерації й транскрипції санскрит-
ської термінології. Хоча, наприклад, написане згідно з фонетичним принципом ім’я 
Гришикешя (hṛṣīkeśa) відрізняється від зросійщеного написання Хрішікеша й може 
сприйматися як незвичне, але це не є суттєвим порушенням історичного принципу, 
оскільки до слова Хрішікеша звик дуже невеликий відсоток україномовних читачів, 
причому освітній рівень звиклих зазвичай дозволяє перелаштуватися на українське 
написання.

1 Деякі недоліки породжені принциповими обмеженнями російської мови (від яких віль-
на українська мова), тоді як інші мають історичне походження. 

2 Наприклад, на сторінці “Бхаґіратхі → Бгаґіратгі” розділу Вікіпедії “Перейменування 
статей” (4.01.2010) після найрізноманітніших пропозицій прозвучало: “Давайте хай хтось 
знову напише до Інституту мовознавства…  і все з’ясується раз і назавжди”.

3 Д. Луценко починав вивчати санскрит у К. Довбні, а продовжив під час стажування в 
Техаському університеті. Викладав санскрит на мовних курсах фонду “Далекий Схід”; се-
ред учнів були С. Капранов і Ю. Завгородній [Завгородній 2006].

4 Вірама ставиться внизу після приголосної як знак того, що там немає а, наприклад क 
(ka) і क् (k).

5 У ході обговорення пролунала пропозиція (з посиланням на “Проект правопису 99” 
[Український правопис 1999]) передавати aU перед приголосним і на кінці слова як ав. Але 
санскритський правопис врегульовує це питання прямо протилежним чином: aU перед будь-
яким голосним автоматично переходить у āv, наприклад: tau + ubhau = tāv ubhau (“вони оби-
два”).

6 Оскільки в англомовних виданнях пояснюється, що ṅ – це англ. ng ([ŋ], як у sing), інко-
ли зустрічається українське написання нґ. Але це очевидна помилка, потрібно писати про-
сто н, наприклад панка (paṅka “мул, болото”).
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7 На практиці дволітерне позначення придихових не призводить до двозначності, оскіль-
ки сполучення приголосного зі звичайним h у середині слова неможливі (і навіть на межах 
слів зустрічаються надзвичайно рідко) [Залізняк 1987].

8 Інформація надана Ю. Завгороднім. 
9 Однак треба віддати належне українським “свідкам Єгови”: вони принаймні пишуть 

на початку слова літеру для йотованого звука – на відміну від росіян, які продовжують пи-
сати Иегова, звинувачуючи своїх українських одновірців у тому, що ті начебто пишуть 
Эгова. (З таким незнанням українського алфавіту автор зіткнувся під час бесіди в Криму з 
місцевими вуличними проповідниками, яка відбулася у 2010 році, коли ця релігійна конфе-
сія ще не була там заборонена.) 

10 Колись автор статті, навчаючись на першому курсі московського вишу, за звичкою ав-
томатично написав в аудиторії на дошці прізвище Енгельс з української літери е, а не росій-
ської э. Це було сприйнято як антирадянський кримінал. 

11 Такий психологічний стан посилюється, імовірно, тією обставиною, що в українській 
мові подвоєнням приголосних часто позначається подовження приголосного звука, а тут ми 
маємо дві майже однакові літери, яким відповідають зовсім різні звуки. 

12 Хоча з 1933-го по 1990 рік літера ґ була силоміць вилученою з української абетки, у за-
значених таблицях вона все ж присутня як фонетичний знак. 

13 Для повноти картини треба навести ще одну пропозицію: передавати gh як ґ. Однак gh 
та [г] зближує те, що їхня вимова супроводжується струменем повітря; їх (на відміну від 
[ґ]) можна “протягти”.

14 Коментар у групі “Український санскрит” соціальної мережі Фейсбук від 13.11.2017. 
15 Той факт, що санскритські придихові приголосні [кх], [чх], [тх] і т. д. насправді не є 

парами звуків [к]-[х], [ч]-[х], [т]-[х] і т. д., добре ілюструє така бувальщина. Радянський ту-
рист хоче купити в Індії те, що він називає “дхоті” (dhotī). Але продавець його не розуміє: 
“Di-khoti?? What is di-khoti?” – “Ну госпаді, да проста дхоті, вмєста штанов вакрук бьодєр 
абмативаєца!” (показує руками) – “Ah, d῾oti!” (російське речення наведено українською 
практичною транскрипцією). 

16 Якщо у виданні замість латинської транслітерації використовується кирилична, то 
використання уточнювальної транслітерації з буквосполученням ґг цілком можливе, на-
приклад: “Сину Бгіми дали ім’я Гатоткача (ґгаṃоткача)”. (У формальній транслітерації 
можливі будь-які системи символів. Наприклад, у транслітерації за системою “Гарвард-
Кіото” звуки ś, ñ, ṅ позначаються літерами z, J, G). 

17 Ім’я богині Ґанґи та небесної ріки, яку вона уособлює, пишеться як Ґанґа.
18 Певний час деякі російські автори передавали ś літерою щ (наприклад, Щива), оскіль-

ки в російській мові щ вимовляється як довге м’яке [ш’ш’], проте таке написання не при-
жилося (хоча іноді зустрічається й досі). Для української мови воно зовсім не придатне, 
оскільки українське щ вимовляться як тверде [шч].

19 Інформація надана Ю. Завгороднім.
20 Війя – дишло у воловому возі.
21 Оскільки в практичній транскрипції гінді латинкою за системою Королівського гео-

графічного товариства ця лігатура передається як gy, доволі поширеним стало написання, 
наприклад, г’я (jñā). Але в цій системі аналогічно позначається й м’яке ñ – ny. Таким чином, 
схоже, що при передачі цієї лігатури з мови гінді (не санскриту) апостроф зайвий і треба 
писати просто гя.

22 Щодо індійських географічних назв “Инструкция по передаче на картах географи-
ческих названий с хинди” (М., 1959, параграф 40) запроваджує правило: “Складні геогра-
фічні назви, які складаються з двох чи кількох слів, пишуться одним словом без дефісів, 
якщо кількість складів не перевищує п’яти”. Утім, там наводиться також перелік винятків з 
цього правила.

23 Опріч іншого, після голосної в іноземних словах пишеться ї (а не і) [Український пра-
вопис 2012, § 4.4].

24 Написанню індійських географічних назв, які складаються з двох чи більше слів, пла-
нується приділити увагу в наступній статті, присвяченій мові гінді.

25 Зокрема, до обговорення цих правил автор у своїх перекладах передавав h як х, а не г 
(щоб не плутати з gh), користуючись такою “шпаринкою”: “В окремих словах англійського 
походження h передається літерою х: хобі, хокей, хол” [Український правопис 2012, § 87].
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Практична транскрипція санскритських власних назв
та термінів в українській мові

Д. В. Бурба
Стаття присвячена уніфікації написання українською мовою санскритських власних 

назв і термінів. Автор розглядає столітню історію цього питання, залучаючи написані на 
початку XX ст. тексти таких відомих українських письменників, як Іван Франко й Леся 
Українка, і таких українських вчених, як М. Я. Калинович, П. Г. Ріттер, О. П. Баранников. 

Стаття стисло знайомить з фонетичною системою санскриту. Пояснюється принципова 
різниця між точною транслітерацією санскриту з використанням діакритичних знаків і 
практичною українською транскрипцією. При формулюванні правил відтворення санскрит-
ських слів засобами української мови автором ураховувалися фонетичний, морфологічний, 
історичний та розрізнювальний принципи, однак визначальними були санскритська й 
українська фонетика та український правопис. Особливу увагу приділено передачі дзвінких 
придихових gh, jh, dh, ḍh, bh, складотворчих ṛ і ḷ, дзвінкого h, палатального ñ та носового ṁ 
(анусвари), а також йотованих голосних. Запропоновано розрізняти палатальний ś і цере-
бральний ṣ. Розглядаються проблеми надання українським запозиченням із санскриту пев-
ного граматичного роду. Окремо подані правила написання складних слів, а також правила 
переносу. Наведені приклади утворення українських прикметників від санскритських 
іменників. Сформульовані правила стисло дубльовані в компактній таблиці, яка дає змогу 
автоматично переходити від міжнародної системи транслітерації санскриту (International 
Alphabet of Sanskrit Transliteration) до практичної української транскрипції. 

Написанню статті передувало тривале обговорення її змісту з фахівцями з української 
мови, санскриту та мови гінді, а також індійцями та українськими науковцями, у сферу ін-
тересів яких входить індологія. 

ключові слова: санскрит, термінологія, транскрипція, транслітерація, український 
правопис

Практическая транскрипция санскритских имен собственных
и терминов в украинском языке

Д. В. Бурба
Статья посвящена унификации написания на украинском языке санскритских имен 

собственных и терминов. Автор рассматривает столетнюю историю этого вопроса, при-
влекая написанные в начале XX в. тексты таких известных украинских писателей, как 
Иван Франко и Леся Украинка, и таких украинских ученых, как М. Я. Калинович, П. Г. Рит-
тер, А. П. Баранников.

Статья кратко знакомит с фонетической системой санскрита. Объясняется принципиаль-
ное отличие точной транслитерации санскрита с использованием диакритических знаков 
от практической украинской транскрипции. При формулировке правил воспроизведения 
санскритских слов средствами украинского языка автором учитывались фонетический, 
морфологический, исторический и отличительный принципы, однако определяющими 
были санскритская и украинская фонетика и украинское правописание. Особое внимание 
уделено передаче звонких придыхательных gh, jh, dh, ḍh, bh, слогообразующих ṛ и ḷ, звон-
кого h, палатального ñ и носового ṁ (анусвары), а также йотированных гласных. Предложе-
но различать палатальный ś и церебральный ṣ. Рассматриваются проблемы придания 
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украинским заимствованиям из санскрита определенного грамматического рода. Отдельно 
даны правила написания сложных слов, а также правила переноса. Приведены примеры 
образования украинских прилагательных от санскритских существительных. Сформули-
рованные правила кратко дублированы в компактной таблице, которая дает возможность 
автоматически переходить от международной системы транслитерации санскрита (Interna-
tional Alphabet of Sanskrit Transliteration) к практической украинской транскрипции.

Написанию статьи предшествовало длительное обсуждение ее содержания со специали-
стами по украинскому языку, санскриту и языку хинди, а также с индийцами и украински-
ми учеными, в сферу интересов которых входит индология.

ключевые слова: санскрит, терминология, транскрипция, транслитерация, орфография

Стаття надійшла до редакції 17.12.2017
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The translation of the short story “The feminist” written by the famous Turkish writer, diplo-
mat and politician memduh Şevket esendal from the book “The drops of Pure love” published 
in ankara in 1965 was made as an attempt to present literature of the best Turkish writers of 
XXth century to the ukrainian audience. The translation of the “feminist” into ukrainian language 
is carried out for the first time, which enables ukrainian reader to get acquainted with the creative 
work of the master of the humorous Satire Stories, whose works occupy a prominent place in the 
Turkish literature of the republican period. 

Keywords: contemporary Turkish literature, m. Ş. esendal, translation, short story “The fe-
minist”, satire

Есендал М. Ш. 
ФЕмініст / Переклад з турецької та встуПна стаття Г. в. роГ

Про автора. Безумовно, Мемдух Шевкет есен-
дал (Memduh Şevket Esendal, 1883–1952) – одна з 
найвизначніших творчих постатей повоєнної ту-
реччини. І завдяки своїм романам та новелам, і 
тому, що закликав націю до утвердження мораль-
ності, етичних цінностей, без яких годі уявити 
будь-яке суспільство. увесь життєвий шлях есен-
дала, мабуть, можна визначити як шлях само-
пізнання, самовизначення, самоствердження, що 
сповна відбилося і на його творчості. Перебу-
ваючи на дипломатичній службі в м. Баку (1920–
1924), есендал знайомиться й захоплюється но-
велістикою а. Чехова, внаслідок чого прикмет-
ною рисою індивідуального стилю письменника 
стає відома наративна стратегія “ситуація – стан – 
оповідь”, актуалізується роль художньої деталі. 
основний тон оповіді есендала – авторський іро-
нічний голос, що нівелює, об’єднує потік мо-
ментів різночасового минулого; проблеми головних героїв зводяться до абсурду, 
що викликає сміх читачів. вивчення художнього світу турецького письменника 
М. Ш. есендала засвідчує, що інтенсивні творчі пошуки, орієнтовані на чималі здо-
бутки західної літератури та на національну художню традицію, розширили ідейно-
тематичні обрії турецької літератури. новелістика есендала сформувала новий на-
прямок у розвитку турецької малої прози, пропонуючи нові підходи до змалювання 
людини, розкриття внутрішніх імпульсів та мотивацій. на відміну від традиційної 
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епічної розповіді, що характерна реалістичному твору, автор звертається до технік 
внутрішнього монологу, форми “потоку свідомості”, досить майстерно використо-
вує засоби іронії, вибудовуючи парадоксальні історії.

творчий доробок письменника представлений у різних літературних жанрах: 
збірки оповідань – “hikayeler-birinci kitap” (1946), “hikayeler-İkinci kitap” (1946), 
“Temiz Sevgiler” (1965), “ev ona Yakıştı” (1972); романи – “Ayaşlı ve Kiracıları” 
(1957), “Vassaf bey” (1983); мемуаристика – “Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar” (1950).

Переклад здійснено за виданням: esendal m. Ş. feminist / Temiz sevgiler. ankara: 
dost, 1965.

* * *
Працівники державної служби виходили на обідню перерву. коли селім-бей, на-

чальник відділу статистики, повільно спускався сходами, шлях йому заступили два 
молодики, що просто намалювалися перед носом, вийшовши з інших відділів. один 
з них зупинився на мить і, вдаряючи себе в груди, ніби присягаючи, гордовито ви-
палив:

– я – фемініст! Фемініст я! 
зачувши позаду кроки, обоє урвали розмову, рвучко крутнулися вбік і поступи-

лися, щоб пропустити пана селіма вперед. 
селім-бей пройшов собі, прямуючи далі, а слівце “фемініст” просто застрягло 

йому в голові. «вживане слово, частенько чуване. Що ж воно має означати? невже 
“жінкар”, шанувальник жінок тобто, чи обожнювач… бозна?!»

Після обіду, вже коли трудився у кабінеті, йому знову пригадалося оте слівце.
“Маю в когось запитати, розпитаю у знаючих авторитетів!” – подумав про себе.
Під вечір, вже коли сидів у кав’ярні, спостерігаючи за грою в нарди, слівце при-

гадалося знову. селім-бей запитав у сусіди поруч, пана вчителя школи айтач-бея:
– Хочу запитати, пане айтаче, а що то значить “фемініст”?
айтач-бей між тим зосереджено стежив за грою, обіпершись ліктями об стіл, під-

тримував голову. запитання селім-бея заскочило його зненацька, він аж ніби стрепе-
нувся від марення сну й повернувся до свого сусіди, очі мали відсторонений млявий 
вираз. зиркнув на селім-бея з виразом: “невже надумав мене екзаменувати!”

– ніби й сам не знаєш!   
– знати знаю, та все одно питаю! а якщо й ти знаєш – іншим поясни!
айтач-бей роздратовано:
– Що ж воно виходить, братику! – звів брови й головою крутнув, ніби кажучи: 

“диви-но, підловити мене надумав! зась тобі!” 
– Благаю, скажи! Може, я не знаю, а дізнатися прагну. 
вчитель і голови не повернув: 
– дідько з тобою!
один з гравців, керім-бей, що працював у медичному відділі й серед колег мав 

репутацію неабиякого знавця у всіх сферах, поцікавився в айтач-бея:
– Що він питає?
– Пусте, друже, на глуз бере!
селім-бей вже роздратовано: 
– Боронь Боже… запитати лиш хотів, що то є фемініст. Чи вже й спитати крамола!
керім-бей, пір’ячко розправляючи: 
– направду не знаєш, хто є “фемініст”?
– Припустімо, не знаю! Чи й знаю, а все ж питаю.
– Ми скажемо, але й ви скажіть-но, що знаєте. 
– якби я збирався сказати, що знаю, хіба запитував би вас?
у товариша керім-бея вже й терпець увірвався: 
– Хто знає – не питає. а коли не знає – навряд чи скаже, що знає. тому кажи як тя-

миш, а ми поправимо, якщо щось переплутаєш, – і керім-бей знову пристав до гри.
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селім-бей мовчав. він і гадки не мав, що може означати це слівце. здавалося, що 
й усі навколо ні сном ні духом не відали, що воно таке. та хто ж зізнається в неві-
гластві! думки ці дедалі більше непокоїли селім-бея, тому й вирішив про себе: “як 
не скажуть, то й не треба. всьому свій час. знайду, врешті, кого запитати, й з’ясую, 
що то за звір такий, цей фемініст!”

наступного дня, коли принагідно зустрів колишнього вчителя французької мови 
джеміль-бея, мерщій взявся питати: 

– Пане джемілю, а чи не скажете, що  значить фемініст? 
– Фемініст, кажеш? та це ж очевидно. Фемініст – це ж від fem чи fаm – один ко-

рінь, тобто “жінка”, в тебе ж теж дружина є. все очевидно – жінка, ось як ми каже-
мо – la femme, müennes, чи що там. а ось як перекласти це слово з французької – 
питаннячко направду.

І пішло-поїхало. джеміль-бей розійшовся, бідкався й побивався, що мову маємо 
не як інші, ще й життя убоге: 

– ось, друже, маємо клопіт. та хіба наша мова – це мова! Що нею скажеш – ні 
висловити, ні передати влучно. Приміром, цей твій “фемініст”, ось як його нашою 
мовою сказати, щоб означити точно та перекласти! 

– Бог з ним, з тим перекладом, джемільчику милий, мені значення скажи, що 
означає, роз’ясни!

– звісно, звісно! Бач, голубчику, що можу сказати! Мова, мon сher, править для 
передачі змісту, погоджуєшся? а що ми можемо виразити нашою мовою? ось не-
щодавно скликали комісію з реформування мови. зібрали засідання. я теж там ви-
ступав, говорив про нагальне, все, що думаю. далі вирішили скликати ще одну 
авторитетну комісію. Потім виявилося, що в бюджеті нема коштів, відклали на на-
ступний рік. а якщо справа застрягла через фінансування, знаєш, чим все це за-
кінчиться. зараз у міністерстві, сам відаєш, зелень молода працює. Жодного спе-
ціаліста не знайдеш. Гибле то діло, навіть надію втратив. це як воду носити в 
дірявому глечику. Порадь, а вони зіпсують. а наразі перепрошую, зовсім не маю 
часу, терміново треба бігти, чекають на мене. Бувай, друже!  

коли обмінялися люб’язностями та розпрощалися, селім-бей спохопився: «ота-
кої, стільки розмовляли, а що таке “фемініст” – не з’ясували!» 

якось під вечір селім-бей натрапив на котрогось із начальників відділу, такого 
собі молодика з літераторів-початківців – раїф-бея… зав’язалася привітна розмова, 
розмовляли про різне. селім-бей раптом ніби ненароком запитав:

– Голубчику милий, що значить той “фемініст”, чув-бо ти, напевне?
– “Фемініст”, друже, як би тобі краще сказати… саме те, що відділяє нас від 

них, а їх робить жінками. Чому, приміром, жінка не чоловік? І опис слова, адже... 
це – вся витонченість жіночності, це – умови та принципи, що об’єднують усіх жі-
нок і відокремлюють їх від нас, чоловіків. це супротив природі: чому жінка не чо-
ловік. я й не думав, що в нашому місті є люди, котрі б для себе не з’ясували цієї 
різниці. у свій час я давав пояснення терміна. Більше того, я наголошував, що “фе-
мініст” також означає й слабкість чоловіків. не знаю, чи доводилося вам читати 
мою розлогу статтю в журналі “нарцис”. у ній було досить детальне та предметне 
потрактування і цієї теми зокрема. на жаль, зараз вже не виходять такі журнали, і 
статті подібного трибу навряд чи знайдете.

у селім-бея ані пари з вуст, мовчав і думав: “невже всі пошуки даремні? Має 
все ж таки знайтися в цьому місті бодай одна людина, що напевне знає зміст цього 
клятого слова. лишень мені вона просто не трапилася”.

з того часу селім-бей почав запитувати кожного зустрічного зміст цього слова.
– реджаї-бею! ви надзвичайно ерудована людина! скажіть, що то значить “фе-

мініст”?
– як що – мило туалетне!
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– Годі вже, туалетне мило?! Проте вибачте, це я вже зовсім. Хіба можна думати, 
що кожен зустрічний знатиме пояснення цього слова. спершу спало на думку, що 
ви маєте знати.

Минуло ще декілька днів.
– Хакім-бею, пане суддя, скажіть, як на те ваша ласка! раптом ви знаєте, що то 

значить “фемініст”?
– це різновид професії, друже мій! навіть газета така була. виходила в 1800... 

так-так, у 1874–1875. якщо бажаєш, вдома гляну. Хоча ні, pardon, це мені пригада-
лась “femina”. І виходив журнал в якомусь... зараз не пригадаю, треба глянути, ска-
жу тобі точну дату пізніше. 

так було й з іншими. як той лис, що не може вивільнити свого хвоста з капкана, 
застряг бідолашний селім-бей. він так довго й прискіпливо запитував у своїх дру-
зів та знайомих про фемініста, що за ним і прізвисько закріпилося Фемініст. та най-
головніше, що незнавці походження чудернацького прізвиська переконливо вважали 
його прихильником жіночого питання та апологетом жіночої емансипації. Жінки 
жваво кликали його на свої збори виступати з промовами, а газети наполегливо за-
прошували писати статті до рубрики “Жіноче питання”.

Есендал М. Ш.
Фемініст / Переклад з турецької та вступна стаття Г. в. рог

до уваги пропонується переклад новели “Фемініст” відомого турецького письменника, 
дипломата та політичного діяча Мемдуха Шевкета есендала зі збірки “краплини чистої 
любові”, що вийшла друком в анкарі в 1965 р.  Переклад оповідання на українську мову 
здійснюється вперше, що дає змогу українському читачеві почати знайомство з творчим до-
робком майстра сатиричної новели, представника літератури республіканського періоду, 
твори якого займають чільне місце в турецькій літературі і є обов’язковими для вивчення в 
рамках шкільної програми.

Ключові слова: сучасна турецька література, М. Ш. есендал, переклад, сатира, новела 
“Фемініст”

Эсендал М. Ш.
Феминист / Перевод с турецкого и вступительная статья Г. в. рог

вниманию предлагается перевод новеллы “Феминист” известного турецкого писателя, 
дипломата и политического деятеля Мемдуха Шевкета Эсендала из сборника “капельки 
чистой любви”, изданного в анкаре в 1965 году. Перевод рассказа на украинский язык сде-
лано впервые, что предоставляет возможность украинскому читателю начать знакомство с 
творчеством мастера сатирической новеллы, представителя литературы республиканского 
периода, произведения которого занимают важное место в турецкой литературе и являются 
обязательными для изучения в рамках школьной программы. 

Ключевые слова: современная турецкая литература, М. Ш. Эсендал, перевод, сатира, 
новелла “Феминист”
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Кримський А. Ю.
 “ІсторІя хазар” (неопублІкованІ фрагменти) / 
Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко

У рік 100-річного ювілею Національної академії наук України в журналі “Схід-
ний світ” розпочато публікацію відомих нам фрагментів другої частини моногра-
фії “Історія хазар” видатного українського орієнталіста академіка А. Ю. Крим-
ського. Так звану першу частину монографії вперше було надруковано повністю у 
2008 р. в сьомому томі щорічника “Хазарский альманах”. Окрім того, найбільш ці-
кавий фрагмент із другої частини цієї великої роботи під назвою “А. Ю. Крим-
ський про обставини іудаїзації хозарів” вперше було оприлюднено у 2011 році у 
третьому номері часопису “Східний світ”. Основою ж для цієї публікації стали 
сторінки рукопису, що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. Вернадського. При публікації цього тексту ми намагали-
ся зберігати усі особливості оригінального тексту, роздрукованого на друкарській 
машинці. На жаль, перші сторінки другої частини монографії не збереглися. За-
пропонований увазі читачів фрагмент присвячено подіям VI − початку VII ст., коли 
хозари вперше з’явилися на сторінках історії.
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<...> З культурних явищ у Хазарщині VI віку ми повинні зазначити деяке розпо-
всюдження християнської віри серед хазарів, а тим самим напевне і деяке пом’яг-
шення норовів цього народу, побільше, мабуть, серед людности лиш городської.

Один шлях, яким розповсюднювалося християнство в Надкавкащині, – це був 
візантійсько-аланський. Городи південно-кримського надбережжя та Надозівщини 
(між іншими – Тмутаракань чи Фанагорія)1, проводячи торг з надкавказькими пле-
менами, що привозили до них на продаж хутра, шкури і людську силу – рабів з вар-
варами не тільки торгували, ба й потроху знайомили варварів з християнською 
вірою. Історик Юстініана Прокопій виразно свідчить2, що алани й абхази – це наро-
ди здавна християнам та візантійцям дружні3. Він таки каже, що абхази навернули-
ся до християнства саме на бажання імператора, він й храми для них збудував і 
єпископа їм надав4. Тільки-ж ми не маємо вказівок на ті подробиці і на ті реальні 
форми, в яких візантійське християнство пронизувалось до хазарів.

Другий шлях християнської пропаганди серед хазарів VI віку ми можємо про-
слідкувати значно точніш. Він йшов із Закавкащини, з християнської Агванії, де, до 
речі нагадати, жила серед агванців і деяка хазарська людність. Сирський чернець-
монофізит, який близько 569 р. переробив церковну історію Захарії Ретора оповідає, 
що десь між 507–523 роком5 агванський єпископ Кардуст, узявши з собою трьох 
священиків і ще чотирьох супутників, вирядився з Агванії поза Чорську (Дербенд-
ську) браму в країну “Гунів” (т. т. очевидячки хазарів-сабірів, або, як їх звуть візан-
тійці, гунів-сабірів); він попереду вдався до візантійських бранців, що десь там 
продавалися недалеко дербенської брами, а потім ці семеро місіонерів вдалися із 
своєю християнською проповіддю до самих “гунів”. Вони повернули декого з “гу-
нів” до христової віри, і разом з тим єпископ Кардуст придумав навіть азбуку для 
гунської (значить хазарсько-сабірської) мови, і місія переклала на цю мову де що з 
святого письма6. Ми не маємо слідів того Кардустового альфабету, що він надумав 
для хазарів. Може бути, де-небудь у горах Дагестана знайдуться якісь його епігра-
фічні сліди, а поки що – нічого не знайдено. Можна однак з великою певністю 
здогадуватися, що той хазарсько-християнський альфабет VI віку повинен був на-
гадувати собою тодішне письмо вірменське і агванське7, – більше-менше такого 
харктеру, який ми й досі можемо бачити в прописних вірменських буквах або у 
вірменському так званому уставному письмі найстаріших вірменських рукописів 
(а ми їх маємо в датованих списках IX віку). Що агванські місіонери могли бачити 
в Надкавкащині не тільки людей кочових, які живляться м’ясом своїх черед, рибою, 
звіриною та здобутком з грабіжу, але бачили й таких, що живуть по городах (у бол-
гарів було городів навіть декілька) − про це ми вже вище згадували. Християнська 
віра сильно там одначе не закорінилася. Сирський письменник Йоан Ефеський 
(585 р.) каже про хазарів, що вони були християнами8, – значить він для 585 р. вже 
не вважав їх за християн. 

У одного надкаспійського письменника Х−ХI віку9 ми знаходимо цікавий пере-
каз, який міг би правити за ілюстрацію для непоганих культурних умов хазарського 
життя VI в., коли б ми могли на той переказ цілком покластися. Він має стосуватися 
до перших літ панування шаха Кавада (489–531). Шах Кавад, як відомо, ще в кінці 
V віку для боротьби проти аристократії та духівництва прихилився до релігійно-
комуністичного проповідника Маздака, що вимагав во ім’я боже рівного розподілу 
багацтв поміж усіма людьми, а заразом проповідував і спільність жіноцтва. Вель-
можі й зороастрйські жерці скинули були Кавада з шахського престолу і посадови-
ли його брата Джамаспа (496). Літ за троє Кавад за допомогою чужого війська 
повернув собі престол. Сасанідська традиція (в арабській передачі) запевняє, ніби 
він дав пощаду Джамаспові10 – про що, звичайно, можна й сумніватися11. Будь-що-
будь Йездадій малює дальшу Джамаснову долю так, що він втік із перської столиці 
до Вірмещини, звідти до Агванії й, повівши крізь дербендську браму військові сили 
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на Хазарщину, поробив там усякі завоювання, – як видко, заснував васальне од ха-
зарів своє князівство. В тих країнах Джамасп і одружився: осів на жииття тай вже не 
захотів повернутися до Персії. Його внук, каже Йездадій, поширив дідове володін-
ня од Дербенду аж до Гіляну (а дістатися до Гіляну він, очевидячки, не міг інакше, 
як перейшовши з військом усю Агванію), і од нього пішла в Гіляні династія гілян 
шахів. Це Йездадіеве оповідання викликає низку всякіх сумнівів (найперший – чи 
справді Джамаспа Кавад помилував?), а паралельно до такого переказа або й такої 
легенди про Джамаспа могло б бути трохи аналогічне оповідання про заснування 
агванської династії мигрідів про подію, що справді сталася, тільки не за Кавада, не 
в початку VI століття. Статися вона могла – в пору одну з двох: або літ трицятеро 
перед Кавадом, або значно пізніш од Кавада, десь так за 590-их рр. VI-го століття. 
Вірменсько-агванське джерело (компілятор Мойсей Каганкатвацій Х в.) звязує спра-
ву з царюванням шаха Хосрова II Первіза, що запанував 590 р. після того, як його 
дядьки скинули його батька, шаха Гормизда IV. Первіз, каже Каганкатвацій12, відом-
щаючи смерть Гормизда IV, почав карати на горло членів своєї сасанідської динас-
тії, причетних до цієї справи. Один з його близьких родичів – Мигран, феодальний 
володар, зібравши з собою тридцять тисяч родин із своїх підданців, вирішив утіка-
ти з Персії до хазарів і оселитися серед них. Шлях цим емігрантам лежав, натураль-
но, через Агванію, але як прибули вони до агванської столиці Партав тай мали вже 
вдатися до дербентської (Чорської) брами, то далекозорі радники шаха Первіза 
(пана Каганкатвація) умовили шаха, щоб він послав примирений лист у Партав до 
Миграна, нехай би він виселявся до ворожої персам Хазарщини. Мигран послу-
хався, до Хазарщини не перевіз своїх людей, але вже й до Персії не повернувся. 
Він – повідає Каганкатвацій – заснував в Агванії свою князівську сасанідську ди-
настію; вона відкинулася од зороастрійства тай навернулася до віри агванців, тобто 
до християнської, а князем із шостого покоління цієї династії був славний Джаваншір 
(запанував 636, тобто літ сорок після заснування династії). Давно вже, акад. Бросе 
звернув увагу на неприпустиму хронологію Каганкатвацієвого оповідання: в яки-
хось 40 літ (од 590-их років до 636) не могло ж народитися аж шість поколіннів по 
простій лінії! Для шістьох поколіннів треба покласти час не менший як літ 150, 
себ-то треба перенести прихід мигранідської династії до агванців ще в V-те століт-
тя13. На нашу думку, це сталося не за шаха Первіза (VI в.), що запанував після ски-
нутого шаха Гормизда I, а за шаха Піруза (V в.), що скинув (459) шаха Гормизда ІІІ 
(457–459) за допомогою як-раз одного з членів мигранідської фамілії14. Будь, що 
будь Гиздадієве оповідання про Джамаспа і початки сасанідської Гиляндшанської 
династії так само як вірмено-агванське оповідання про початки сасанідо-агванської 
династії, мають в собі тую спільність, що в обох їх обсмальовується Хазарщина 
V віку як країна, куди культурним людям можна втікти од перської несправедливос-
ті і жити, очевидячки, в умовах зовсім нетяжких для культурних людей. <...>

ХАЗАРЩИНА У СКЛАДІ ВЕЛИКОЇ ТЮРКСЬКОЇ ІМПЕРІЇ VI−VII в.
1

 <...> “уари-хуні” (Oὐὰρ καὶ Xoυννί15), або стишліш “уархоніти”16, звичайно 
звуться в середній Европі (де вони багато лиха наробили) попросту авари, та так 
побільше звали їх “аварами” і візантійські посли в розмовах з турками17.

Тюрки дали певну надію, що раніш чи пізніш вони тих своїх “утікачів-рабів” на-
здоженуть, бо “авари не птахи, щоб, літаючи по небу втікати од тюрських мечів, 
вони не риби, щоб упірнути в воду й сховатися в глибинах морських, вони блукають 
по землі18. Тюкри будь-коли “аварів” наздоженуть і подушать як комах, бо, мовляв, 
“ті раби, нехай-но побачать надіслану до них кінську нагайку, втечуть до пекла”19. 
Тільки ж тюрки не поспішалися гнатися за аварами по п’ятах слідком, а попереду 
звернули свій напір на сусідню, до недавна аварам дружню, державу гефталітів. 
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Похід проти неї мав вести вже не Бумин-хаган (він помер 552 р.)20, а його молод-
ший брат Істемі-хаган (дожив до 576 р.)21, що в сасанідсько-арабських джерелах 
носить ім’я-титул “сін-джебуз”22, а у візантійців пишеться “σιλζίβουλος” або 
”διζάβουλος”23 Титул “джебгу” (чи в іншій турецькій вимові “ябгу”) значить більше-
менше “замісник” або “підрядний володар”. Істемі-хакан, як потім його нащадки, 
турбувавсь “хакан-замісник”, бо за головного чи великого хакана всіх тюрків вва-
жавсь (тоді, десь так до 582 р., голова тюрків східних, або північних)24.

Гефталіти були дуже культурний народ, ідноєвропейської раси. Візантійці, аж 
надто не доладу і з плутаниною вживаючи етнічних термінів “скити”, “гунни” і 
т. інше, називали гефталітів гуннами-гефталітами або білими гуннами, тільки ж за-
разом різко їх відрівняли од справжніх гуннів або якихсь варварів, номадів. Проко-
пій VI віку /І,3/ каже: “хоч гефталіти народ гунського коліна, та вони не кочовики, 
не так як інші гунські племена. Зо всіх гуннів тільки вони білі тілом і не погані на 
вроду. Вони здавна заселяють родючу країну. Вони мають над собою одного царя 
і становлять добре впорядковане громадянство, пильнуючи про справедливість 
між собою і з сусідами не гірш од римлян або будь-кого”25. А у Менандра VI віку 
переказуються слова тюрських послів, що гефталіти були народ не сільський, а го-
родський26. Напад на гефталітську державу тюрки зробили рівночасно, ба навіть у 
деякому порузуміння чи в спілці, з персами, із старим шахом Хосровом І Анушир-
ваном. Року, мабуть, 563 (будь що будь не пізніш од 567 р.) держава гефталітів зава-
лилася27.

Тюрки і перси поділили її так, що краї на південь од горішньої течії ріки Аму-
Дар’ї дісталися персам (Бактрія чи Бельх, Тохаристан і інші території, що тепер 
часто звуться афганським Туркестаном). А так зване Міжріччя, себто багата й роз-
лога територія між р. Сир-Дар’єю і р. Аму-Дар’єю, повна культурних согдійських 
городів, припала тюркам28. Согдійці в Самарканді, Ташкенті і інших городах Між-
річчя були народ не тільки промисловий, а й дуже комерційний. Вони торгували 
шовком29, але чи шовком свого виробу, чи китайським – не ясно, – та безперечно й 
торгували самоцвітним камінням – бадахшанськими рубінами, північно-індійськими 
алмазами, тощо. Опинившися під тюрською владою, вони вдалися до нового свого 
володаря-хакана з проханням – упорядкувати торг шовком з сусідніми державами. 
Пропозиція була вигідна, бо звичайно, що тюрсько-хаканська казна повинна була б 
діставати за це од согдійських купців добрі оплатки. Та й самі тюрки мали певні 
торгові нахили: вони, отії “ковальчуки” як їх колись звали авари, ладні були торгу-
вати з візантійцями своїм добротним залізом30. Персам такі торгові тюркські наміри 
дуже не припадали до вподоби, бо перси сами бажали б бути монополістами між-
народнього торгу шовком чи яким іншим крамом з далекого сходу. Вони дуже не-
ввічливо одмовилися від торгових договорів з тюрками31 і тоді согдійське купецтво 
умовило Синджебгу-хакана вирядити торгово-політичне посольство з писаними 
грамотами до перських ворогів-візантійців; посольство обрало маршрут на Волгу, 
Північний Каспій і Кавказ. Імператор Юстин дуже приязно привітав цю тюрко-
согдійську місію у своїй столиці Царгороді (в кінці 567 р.) і з свого боку вирядив в 
осени 568 року на чолі з Земархом візантійське посольство до Середньої Азії, до 
хаканської резиденції32. З опису подорожі, поданої у Менандра VI віку, ми виразно 
бачимо, що західні кордони тюркської держави в 568 році, коли й простягалися далі 
вже, ніж Міжріччя, по степах, то не надто твердо, хоч, правда, вже й за Волгою дех-
то визнавав тоді сюзеренну владу Синджебгу-хакана33. Але саме за Волгою, в над-
кавказькій території, і візантійське і согдійсько-тюркське посольство зустрічали під 
час свого переїзду деякі небезпеки34, або доволі поважні перепони – од аланів; от 
тюрки мусили на вимогу аланського князя скинути з себе зброю, а інакше він не 
хотів їх пускати35. За вісім літ після того (576) новий імператор Тіберій вислав до 
тюрків у Середню Азію нового посла, Валентина на ймення, щоб повідомити хакана 



Спадщина

The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          131

про тіберієве запанування на царгородському престолі і поновити торгово-політич-
ний договір, складений через Земарха між візантійцями і тюрками за імператора 
Юстина. Валентин дістався до Туркестану саме тоді, як помер синжибу-хакан 
Їстемі, а запанував над західними тюрками новий хакан – його син Тарду. Але по-
переду Валентин мав побачення з братом того Тарду, удільним князем, що в 
неточній грецькій транскрипції носить ім’я (чи титул) Турксант36. Турксант зустрів 
Валентина зовсім неприхильно, бо грецькі пересправи з “аварами” дратували 
тюрків, і на пишні Валентинові привітання різко він одмовив: “Хіба ж ви не ті самі 
римляни, що мають десять язиків і одну обману?” Далі він засунув собі у рот всі 
десять пучок своїх рук і сказав далі: “Оце як у мене тепер у роті десятеро пальців, 
так у вас-римлян безліч язиків, і ви – посли приїздите до мене в брехню вдягнені, 
та й той хто вас послав – дурисвіт”. Після того він натякнув, що має думку просу-
нутися походом і за Дін, і за Дніпро і за Дністер, аж до Дунаю і вдертися в саму 
візантійську землю. Щоб довести свою силу, він радив візантійським послам згада-
ти – недавню, очевидячки – долю надкавказьких аланів та унігурів, тобто кубан-
ських булгарів37; “вони – казав Турксант – поклалися були на свої сили і зважилися 
вчинити опір непереможному народові тюркському, – за теж вони тепер – наші під-
дані, наші раби”38. Що правда хитрий візантієць Валентин зміг більше чи менше за-
спокоїти гнівного князя Турксанта і навіть проїхав далі, до хакана Тарду, що мав 
резиденцію коло “Золотої гори”39. Але ясно було, що раніш-пізніш, а войовничі 
тюркські плани уже полинуть і самих візантійців. Із Турксантової заяви ми бачимо, 
що аланська Надкавказчина входила 576 року вже в склад великої тюркської держа-
ви, а перед Валентином Турксант нахвалявся на більшеє: почне він тепер з того, 
що завоює Боспор Кімерійський, тобто Керч на південно-кримському побережжі. 
І справді це не зосталася в нього порожня загроза: ще візантійське посольство пе-
ребувало серед тюрків, а Турксант виправив чимале тюркське військо на той бік 
Керченської протоки, і воно захопило Боспор у свої руки. На чолі війська стояв 
якийсь Буга-хан (= хан Бик40) або, як його пише Менандр – Бохан41. Минуло ще чо-
тири роки – і тюрки стали облогою коло Херсона (тобто близько до теперешнього 
Севастополя42), але не видко, щоб його взяли од візантійців. Здається, тюрки муси-
ли тоді геть спинити свій дальший переможний рух на захід43 через те, що саме за 
того часу в них на туркестанській батьківщині почалися династичні усобиці най-
більше через китайське під’южування. Тюрки західні (з династією Істеми синджеб-
гу) і тюрки північно-східні (з династією його брата Бумина) виразно розбилися на 
дві неприязні групи44 і міжусобні розрухи тяглися десь-так літ понад п’ятнадцятеро, 
чи не до 597−598 року45. Отак Озівське море та південно-кримська смуга Чорного 
моря й залишилися останньою західною межею тюрських територіальних завою-
вань. Порівнявши всі найостанніші звістки про тюрські здобуття в Надкавказчині, 
ми можемо виміркувати, що Хазарщина мала-б дістатися під руку тюрків між 
576−580 роком; а що шах Хостров І Ануширван був тоді ще живий (579), то, ду-
мається, тюрське завоювання Хазарщини можна покласти, більше-менше певно, на 
578 рік. В деякій мірі про це свідчить і сасанідська історіографія, оповідаючи, що 
тюрський хакан, прийшовши до Кавказу із 110 тисячами вояків, здобув під свою 
владу абхазів, бунджарів (= булгарів) і баланджарців (= хазарів)46. <...>

II
Той факт, що Хазарщина (бл. 578 року) увійшла в склад великої західньо-тюрксь-

кої держави VI−VII віку, вирішив усю дальшу долю хазарів і позначив тую дорогу, 
що нею Хазарщина і пішла далі в своїм державнім економічнім, культурнім житті.

Ці тюрки <...> VI−VII віку, дарма що кочовики, дуже вигідно одрізнялися од тих 
своїх теж кочевих попередників, котрі давніш насувалися з-за Волги і простували 
по Чорноморщині в Европу, як от гунни або авари. Тії несли з собою грабіжництво, 
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руїну, грубе насильство – “Де ступнув гунський кінь, там і трава не повинна рос-
ти”, – бундючно казали гунни із своїм царем Аттилою, що пишався титлом “бич 
божий”. З аварів або обрів були особливі майстри – “примучувати” підбиту люд-
ність, і наш “Початковий літопис” характеристично оповідає про “умомъ гордыхъ” 
обрів VII віку, як вони поводилися з нашими прадідами-дулібами: коли обринові 
треба було кудись поїхати, то він не дозволяв запрягти коняку або вола, але казав 
запрягти трьох-чотирьох-п’ятьох дулібських жінок у віз, нехай вони везуть обри-
на47. А ці тюрки VI–VII в. – навпаки, вони норовами своїми були значно м’якші, і 
їхній рух із своєї Середньої Азії в Европу швидше можна було б назвати шуканням 
добрих торгових шляхів, ніж якимсь хижацьким наступом. Тюрки ції – характери-
стична річ – одразу вступили в ширшу історію ще й як народ письменний. Що 
правда, славнозвісні орхоно-енісейські епіграфічні пам’ятки VIII століття і раніші 
належать не оцим тюркам західним, а тюркам північно-східним; тільки ж до усо-
биць 582 року і північно-східні і західні тюрки становили ще одну цілість, і так 
звані тюркські “рунічні” письмена бесперечно були в спільному тюркському побуті 
(Почас ти це стверджується і дрібними археологічними знахідками).

Коли синджебгу-хакан Істемі вирядив 567 року посольство до візантійського 
імператора, то посли везли з собою й грамоти, писані “скитським письмом”48. Мож-
лива справді річ, що “скитське” письмо тих хаканських грамот було согдійське (бо 
согдійці, знаємо, становили собою значну частину тієї тюркської місії 567 року), 
але може бути, що під час “скитським письмом” треба розуміти саме-іменно руни 
орхоно-енісейського типу; в Царгороді, як оповідає Менандр знайшлися і знавці-
перекладачі, що прочитали імператорові писані грамоти тюркського володаря. Ві-
домі були тюркам VI віку і ремества, і мистецтва. Аварський володар, як ми бачили, 
гордовито (в 546 р.) назвав тюрків “ковальчуками”49. Він розумів ковальство залізне 
(мечі, хатнє начиння, тощо), але тюрки тямили і золото кувати і срібло. У побуті їх-
ніх найвищих верстов ювелірні вироби, своєю масою, могли аж очі сліпити приїз-
жим гостям. Візантійський посол Земарх, що побував 568 року коло “Золотої гори” 
в резиденції тюркського синджебгу-хакана, в перший день привітав хакана в його 
шовковому шатрі. Шовк, звичайно, був матерією виробу не чисто тюркського, може 
согдійського, може привезений з Китаю, але в шатрі Земарх побачив дещо і з влас-
ного тюркського виробництва: хакан сидів на золотому двохколісному кріслі, яке, в 
разі потреби, міг би кінь повезти50. Другого дня ввели візантійське посольство до 
іншого шатра, де навішених шовкових шпалер теж було повно; але крім того для 
хакана була тут поставлена дорогоцінна постіль, чисто вся із золота викутая. Тут 
стояли й статуї богів і всякий золотий посуд, і кропильниці, і діжки або поставці, 
всі теж золоті. Ще день минув – і послів приведено до іншого покою, де колони 
були правда з дерева, але оббиті золотом, і хаканська постіль була позолочена, а 
піддержували її четверо золотих павлінів. Перед цим покоєм, вподовж його стояли 
колісниці-вози, а на них було накладено багацько срібла – блюда та кошики – і ба-
гацько срібних звірів, такої доброї роботи, що візантієць Земарх зазначив: “вони ані 
трохи не гірші от тих, що робляться в нас”51. Із Теофілакта Сімокатського (ІІІ, 1) ми 
знаємо, що всякі дорогоцінні постелі, крісла, трони, чаші, кінську упряж, окраси 
для зброї і т. і. тюрки виробляли із золота самі. Правда, зразками могли бути і 
справді для їх мистецькі вироби сасанідських персів, так само як у тюрків східних 
слідно вплив мистецтва китайського. Та будь-що-будь тюрки VI–VII віку, нехай за 
чужими зразками, а ювелірство таки знали. 

Дещо з тюркських ювелірних виробів у сасанідському стилі вивозилося часом 
навіть на найдальший схід, як от до Японії. Принаймні, в стародавньому японсько-
му храмі горіюджійському серед інших багатств храмової скарбниці знаходиться 
срібний глек з вирізаним на сріблі крилатим звірем; така різьба – явно не перська, 
але наслідує вона, безперечно, персько-сасанідські зразки52. На широкий експорт 
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своїх ювелірних виробів тюрки, треба гадати, не претендували. У розмові з послом 
Земархом 568 р. вони найбільше казали йому про залізо своїх шахт, що їм ладні 
були торгувати з візантійцями, тим часом, як согдійці найбільше дбали про свій 
торг з Візантією шовковими матеріями53. Кінець кінцем ясно одне: не хижацькі гра-
біжницьки інстинкти, а бажання вести вигідний торг було головним мотивом для 
руху тюрків на захід, та й на південь, в бік Індії.

І от в дальших роках тюрська держава, промислово-торговельна з найперших мо-
ментів свого політичного життя, витворила як найкращі умови для міжнароднього 
торгу. Взявши під свою владу мало не безмежну територію од кордонів Китаю до 
чорноморських володінь Візантії і од Сибіру до Північної Індії, тюрська держава 
знищила для купецтва всякі політичні рогатки, що звичайно гальмують торг, вона 
дала єдиний торговий шлях, на якім легко міг одбудуватися широкий міжнародний 
продаж не тільки власних виробів тюрської держави, але й ще ширший обмін виро-
бів Китаю, Індії, Персії та Візантії, а що найголовніше – дала тюрська імперія своїм 
піданним країнам потрібну для торгових зносин внутрішню безпечність, небоязнь 
розбою, догляд, порядок. Забезпечений, збройно-охоронюваний, велетенський тор-
говий шлях тюрський явився, треба до речі сказати, дуже добрим шляхом і для об-
міни духовних ідей між різними народами. В середньо-азійських володіннях тих 
тюрків з’явилося християнство несторіянського типу, привезене через заїзжих сир-
ських місіонерів; про це ми знаємо, між іншим, прим. і із датованого християнського 
напису 635 року54. Літ за дев’ять перед тим (626) тюркський хакан дуже приязно 
привітав місіонерів буддійських, а в 630 році славнозвісний китайський прочанин-
буддист Сюань Цян вільно об’їхав тюрські володіння з півночі на південь, сподіваю-
чись знайти там буддійство в його ідеальній форми, щоб таким чином поновити 
релігію своєї китайської батьківщини. І скрізь Сюань Цян добачав у землях тюр-
ського хакана путящі економічні умови і турботу про їх піддержування55, – річи, 
що стояли у виразному зв’язку з міжнародним торговим характером тюркського 
володарства.

III
<...> Централістичною державою ця велика імперія не була. Окрім великого, 

чи найстаршого хакана, “царя півночі”, як його звали вірменські історики, що ре-
зидував коло “Золотої гори”, були ще й і удільні тюрські володарі із тієї самої ха-
канової династії, які являлися доволі самостійними правителями над окремими 
частинами імперії, над “улусами”, як сказали б пізніше відомим кочовим монголь-
ським терміном.

Скільки ж їх було? Року 567 тюркські посли у Царгороді оповідали візантійсько-
му імператорові, що народ їхній поділяється на чотири володіння (чотири улуси, 
сказали б ми), але над володарями тих чотирьох володінь стоїть один, найстарший 
хакан56. А року 576 візантійський посол Валентин зазначив в описі своєї подорожі, 
що таких, скажімо, улусів з осібними володарями було в тюрків вісім57. І титул 
вони, кожен, носили “хакан”, чи “джебгу-хакан”; в кінці VI в. кожен титулувався 
навіть чи не “великий хакан”, так само як і найстарший представник династії58.

Про двох таких джебгу-хаканів ми знаємо, що вони іноді плуталися у внутрішнє 
життя сусідньої сасанідської Персії. 

Один такий “джебгу-хакан” мав володіння на лівобережних верхі’ях Аму-Дар’ї і 
ріка одділяла його від тієї (бельхської) або правобережної частини розбитого геф-
талітського царства, яка в 568 р. припала персам; персько-піддані гефталіти вдава-
лися часом до великого “хакана півночі” за допомогою проти перських своїх панів, 
і той виряжав до них цього Аму-Дарійського “джебгу-хакана”59. 

Другий такий цікавий для персів “джебгу-хакан” був надкавказький, за дербен-
ською брамою з хазарською людністю в тому числі. Надкавказчина, відколи вона в 
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VI в. дісталася під тюрську владу, теж здобула для себе свого джебгу-хакана, нату-
рально, що з тої самої хаканської династії, до якої належав найвищий хакан, 
середньо-азійський60. 

Для того, щоб джебгу-хакан оцей, другий “по хакані півночі”, мав реальну силу 
над різними народами Надкавказчини (аланами, хазарами, надозівськими булгара-
ми, тощо), тюрки-завойовники мусили оселити на постійне перебування в цих 
краях певну частину своїх земляків, наче залогу. Сасанідське джерело каже нам про 
110.000 вояків-тюрків, що прийшли на Кавказ. Котрі з тих, новонаселених тут се-
редньоазійських тюрків, жили та жили в Надкавказчині ізольованими, кочовими, 
своїми чисто тюрськими оазами, тії тюрки довго таки не асимілювалися з місцевою 
людністю і, здається, навіть іще в Х столітті відомі були, як осібна національна гру-
па. Принаймні можна про це здогатуватися з перського переробника і доповнювача 
арабської Табарієвої праці; він переробив Табарія в 963 році. Він, говорячи про по-
дії VII століття, каже, що на північ од Дербенської брами, мовляв, живуть “хазари 
та алани помішані з тюрками”61. В арабському первописі у Табарія цього нема до-
даток цей іде од перса 963 року, який живовидячки міг переносити на події VII віку 
обставини своїх часів Х в62. Отож, мабуть, цей додаток свідчить, що на кавказько-
хазарській території Х віку можна було етнічно одрізняти тюрків од хазарів та од 
аланів. Зовсім інакше вийшла національна доля самого джебгу-хакана Надкавказ-
чини і найближчого до нього військового та адміністративного тюрського гурту, що 
за резиденцію собі обрали Хазарщину з її столицями: внутрішньо-дагистанським 
Баланджаром та надбережно-каспійським Семендером (чи Тарку63). Ці тюрки-
керівники, як воно часто трапляється з нечисленними покорителями, дуже швидко, 
за якихсь два покоління, засимилювалися з хазарською нацією, що в її гущі вони 
отаборилися. На першу четвертину VII віку ця асиміляція була для всіх уже на-
стільки очевидним фактом, що і надкавказького джебгу-хакана і його близький гурт 
звали візантійці вже не тільки попросту “турками”, ба й таксамо ще й “хазарами”, 
або кваліфікували їх, як “тих турків із сходу, що їх звуть хазарами”64. У вірмен ба-
чимо дещо аналогічну ономастику. Турків вони, за класичною традицією, звали 
“гунни”, іноді “туркестанці”65, але в VII в. звуть їх рівночасно і “хазари”66.

В тім процесі національного асимілювання володарів-тюрків VI–VII в. з підвлад-
ними-хазарами зазнали деяких національних змін, безперечно, не сами тільки тюр-
ки, ба й хазари: взаємовпливи повинні були чинитися. Мова хазарська, що нехай в 
основі вона була теж тюрська, а всеж архаїчніша і не зовсім така, як мова у нахо-
жих тюрків, позасвоювала (почалося це й передше од VI–VII в.) дуже багато лек-
сичного, ба навіть почасти й фонетичного елементу од своїх нахожих династій; всі 
назви посад, титулів, політичних термінів, котрі дійшли до нас од хазарської мови, 
вони ж – тюркські і мають таку фонетичну форму, яка йде врозріз із справжньою 
хазарською фонетикою67. Тільки ж кінець-кінцем гору взяла асиміляторська сила 
хазарської більшости, а не джебгу-хаканової меншости68. Не дурно ж, як ми за-
значили, надкавказький джебгу-хакан в очах візантійців і вірменів не стільки вже 
являвся тюрком, скільки хазарином. Про народ треба всеж зазначити от що. З’єднав-
шися з підданими хазарами в єдину націю, тюрська владуща верства антропологічно 
всеж одрізнялася од своїх підданців-хазар, одрізнялася, принаймні, в добре відомій 
нам першій четвертині VII віку. Справжні хазари чи булгари-хазари, поживши 
скількість століттів у тісних зносинах з іншими надкавказцями і ріднячись через 
шлюби з іранцями-аланами, з вродливими черкесами та іншими надкавказькими 
націями, гарними на вроду, перестали нагадувати собою той непоказний монголо-
тюркський тип, якого яскраво малював перед нами серед давніх скитів Геродотів 
сучасник лікар Гіппократ.

З арабського ж і перського письменства не виразно бачимо, що за середніх віків 
хазарський антропологічний тип вважався у сусідніх народів уже навіть за просто-
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таки вродливий. Приміром, із життєпису арабського поета Абу-Теммама IХ віку ми 
знаємо, що він дуже був закохавсь в одному хазарському хлопцеві69. Так само най-
ближчі хазарські родичі булгари славилися в халіфатський період, як люди з гар-
ним, білим обличчям. Поет Менучигрій Х–ХІ в.70, бажаючи образно сказати, що 
чорна ніч переходить в білий день, говорить: ніч – “наче чорна муринка-етіопка, що 
приводить на світ дитину-булгара”. Зовсім інакше виглядали джебгу-хаканові поха-
зарені тюрки. Хоч вони для візантійців і вірмен були в четвертині VII в. вже наче 
правдиві хазари, все ж історики не могли не зазначити того, як сильно одрізнялися 
тії тюрки від звичайних людей: невродливі, погані, широколиці, широконосі, вузь-
коокі, без вій на очах, без борід, наче баби, ще й з косами, заплетеними назад по 
бабському71, – так їх характеризує сучасник-агванець72. Такий тип “невродливих-
хазарів” (тобто тюрських порозорених нащадків) зустрічають і пізніш од VII сто-
ліття. Згадаймо гнівний лайливий вислів “Хазарська мордо!” – це слова імператора 
Михаїла ІІІ з приводу Фотієвої проповіді (ІХ в.)73. <...>

Заразом не завадить згадати опис зовнішньої невроди у інших тюрків. Примі-
ром див. опис гуннів у Марцеміна та Йордана од них (коментарі) у Гіббона, рос. 
т. ІІІ, 168; у Дестуніса (в перекладі Пріска) ст. 60–61; у Ровлінсона – в початку 
книги про партян.

ТЮРКО-ХАЗАРСЬКИЙ ДЖЕБГУ-ХАКАН (627) – СПІЛЬНИК ІМПЕРАТОРА ГЕ-
РАКЦІЯ В БОРОТЬБІ ПРОТИ ХОСРОВА ІІ. ОБЛОГА ТИФЛІСУ. АЛБАНСЬКА 
ЗАКАВКАЗЧИНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗА ХАЗАРАМИ. ВАСАЛЬНИЙ КНЯЗЬ ДЖЕ-
ВАНШІР МИГРАНІЛ (636–671) І ЙОГО ЛАВИРУВАННЯ МІЖ ДЖЕБІЧ-ХАКАНОМ 
З ПІВНОЧІ ТА НОВОЗАСНОВАНИМ АРАБСЬКИМ ХАЛІФАТОМ З ПІВДНЯ.

Внутрішні чвари в гурті велико-хаканської династії Туркестана, що почалися в 
580 роках, були, гадаємо, найважливішою причиною, чому тюркська імперія спи-
нила свої західні завоювання на тих межах, до яких дійшла близько 580 року, тобто 
коло надбережжя Озівського та південно-кримського. Мабуть чи не оті довгі тюр-
ські усобиці казали тюркам Хазарщини не пнутися, так само, із своєї північної 
Надкавказчини в Закавказчину, дарма що там, у північній Авганії, були навіть ха-
зарські колонії, а крім них деяка частина закавказької людності кінця VI в. явно 
симпатизувала своїй північній сусіді, а не своїм володарям персам. Звичайно вва-
жають, покладаючись на Мойсея Каганкатвація Х в., що мигранська династія в 
Агванії (з роду навіть сасанідська) виникла десь так у 590 роках, як безперечний 
наслідок первісної політичної орієнтації на тюрську Хазарщину74. Ми особисто 
вважаємо75, що початок мигранідського панування в Агванії треба перенести ще 
на часи Піруза в V в. (бл. 459); але в 590-их роках могли а Агванії трапитися деякі 
вияви симпатії до тюрко-хазарів, які дали привід Каганкатвацієві перенести на 
590 роки навіть те, що сталося в попередньому столітті. Так само в роках 590-их 
певна частина вірменських князів, незадоволена з персів, одійшла із своїми вій-
ськовими законами до Агванії, перейшла ріку Куру і вдалася з посольством до тюр-
ків (або, як їх тут зве вірменський історик, до “гуннів”) і прохала в них допомоги 
проти персів. “Гунни”, одначе, обережно тоді одмовилися переходити в Закавказ-
чину і дати військову допомогу своїм прихильникам-вірменам76. Допіру з 627 року 
тюрський джебгу-хакан Хазарщини, за відомом і за дозволом, за контрольом вер-
ховного середньо-азійського хакана77, зважився вдертися в Закавказчину – і тоді, 
справді, багато там виграв для свого надкавказько-тюркського улуса. Сталося це в 
найбільш напружений момент останньої військової боротьби між сасанідською 
Персією, де панував пишний шах Хосрав ІІ Первіз (590–628), та Візантією, де ім-
ператором був Гераклій (610–641), – тієї боротьби, що виснажила обидві держави 
вкрай і довела їх до катастрофи.
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Добре виснажило і Персію і Візантію ще й попереднє, VI-те століття. Хоч і як ми 
дивуємося блискучому культурному розцвітові золотого віку Хосрова і Анушірва-
на справедливого та імператора-законодавця, Юстиніяна I Великого, всеж ми ро-
зуміємо, що війни, які з невеликими перервами тяглися між обома державами ціле 
VI-те століття, не могли не підкопувати економічного добробуту обох держав, не 
могли не вичерпати й їхніх фінансів. Та все те не могло зрівнятися з різким еконо-
мічним виснаженням, якого зазнали в 1-й четверті VII віку Персія й Візантія через 
довгу війну (поч. 604) між шахом Хосровам II Первізом та Гераклієм78.

За перших двадцятьох літ війни блискучу військову перемогу мали перси, і, зда-
валося, що вже зовсім здійснилася їхня давня мрія – мати свій торговий вихід до 
Середземного моря: війська Хосрова II Первіза заволоділи дамаською Сирією та 
Єгиптом, так само, як Палестина (614), де й найвища християнська святиня Єруса-
лим опинивсь аж на чотирнадцять літ у перських руках (614–628), і “чесне живо-
творяще древо” завезено було од “гробу Господнього” до перської столиці Ктеси-
фонта; стояли перси облогою й проти візантійської столиці – Царгороду, грозячися 
її взяти. Але ж 622 року Гераклій вирішив сам почати наступ і повести візантійське 
військо в Азію проти Персії. Він увійшов вглиб Вірменщини та й, відомщаючи за 
Христа, що зороастрійці посміли потривожити його навіть у гробі, розруйнував 
(623) славозвісний Зяндзакський храм огнепоклонників (коло Тебрізу в Азербий-
джані). Нарешті, 627 року, Гераклій поклав вирушити аж на столицю шаха, Ксети-
фонт на Тигрі. І от тоді він закликав до себе в спільники “тих турків із сходу, яких 
звуть хазарами”79.

Про це їх спільне воювання проти персів сасанідські джерела, навіть настільки 
ми їх знаємо в арабській передачі, загубилися80, але ми маємо докладні звістки у ві-
зантійських істориків, ще докладніші – в історiографії вірменській, можемо навіть 
дещо зачерпнути з джерел грузинських, а саме з Шатберської збірки Х віку81.

І всі ті джерела повні культурних подробиць, цікавих для характеристики тюрко-
хазарських союзників імператора Гераклія. Ім’я їхнього володаря нам не названо. 
Вірменське джерело82 зве його попросту “джебгу-хакан”. Грузинська хроніка пише 
його: “джибга” або “джибгу”83.

Візантієць Теофан (під роком 6117) каже, що хазари (вони у Теофана і “турки”) 
прийшли “під проводом зіебеля (...), гідністю другого по хакані”, тобто по вер-
ховнім тюркськім хакані Середньої Азії, безперечно, що в Теофановому слові “зіе-
бель” або “зіебиль”, хоч видавці пишуть його з великої літери, немов ім’я власне, 
ховається ніщо інше, як той самий титул “джебгу”, або може повніше: “джебгу-
ільк” = “джебгу-князь”84.

Умовилися, що військо імператорове і джебгу-хаканова зійдуться під стінами 
грузинської столиці Тифлісу, або, як каже агванський історик “врозрощеного, тор-
гового, славного і великого міста Тифліса”85. Грузія була васалом персів і тому шах 
Хосров ІІ Первіз надіслав для оборони Тифлісу тисячу перського війська із своєї 
гвардії на допомогу грузинському володареві86, своєму васалові87, бо джебгу-хакан, 
просмикнувшися крізь Дербенську браму, підійшов до Тифлісу крізь Агванію; ім-
ператор Гераклій привів своє військо з кавказько-черноморської землі Лазів. Зустріч 
двох монархів одбулася на очах обложених грузинів і персів, що дивилися на цю 
сцену із стін столиці Тифлісу.

Джебгу-хакан, побачивши імператора, під’їхав до його, поцілував його в плече 
і вклонився йому – і тоді, “весь народ турецький (тобто всу тюркські вояки), при-
павши лобами до землі, ушанували імператора пошаною, незвичайною для їхніх 
народів”88.

Так само і тюрків начальники, зійшовши на скелі, вшанували візантійського ім-
ператора доземним поклоном89. Але безжурні тифлісці поставилися до обох грізних 
володарів дуже насмішкувато. Візантійці виставили проти їх стін влучні машини, 
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що пускали величезне каміння, яке стіни розбивало. Вони намагалися затамувати 
річку Куру, щоб вона вертала свої води назад і затопляла місто; але ті, що сиділи в 
облозі, закладали зроблені провалини в стінах, знову все зміцняли, і знущалися з 
імператора і з джебгу-хакана. Імператора вони взивали “цапом”90, або “содомським 
грішником”91.

А щоб висміяти середньо-азіатську опецькувату постать “царя гуннів” (себто 
тюркського джебгу-хакана), тифлісці принесли на стіну величезного гарбуза, аршин 
завширшки, аршин завдовжки, та й зробили з нього ніби парсуну “царя гуннів”, за-
мість вій на очах, прилаштували вони скількись обрізаних гилячок, а очей не було 
видко; ніздрі в носі прокулупали на гарбузі завширшки в локоть, місце бороди за-
лишили таким голим, аж погано було дивитися, а вуси намалювали, мов ріденьке 
волоссячко. Бачучи, що і візантійці, і тюрко-хазари, втомившися з довгої облоги, 
ладнаються відступити од тифліських стін, тифлісці гукали їм: “Та отут же вам цар-
господар. Вертайтеся, вертайтеся. Вклоніться йому. Це ж джебгу-хакан – гарбуз 
отой” і беручи в руки списи, вони кололи ними гарбуз, що мав бути за голову тюрк-
ського джебгу-хакана, і протикали списами той гарбуз.

Не вважаючи на весь свій гнів, Гераклій і джебгу-хакан мусили кинути надію 
взяти тепер таки Тифліс облогою92. Гераклій поспішив іти походом на саму Персію, 
на шахську столицю Ктесифонт. Але його спільники-тюрки боялися, що настає 
зима, і не пішли з ним так далеко, а залишилися орудувати в Закавказчині93. Гера-
клій своїми власними силами дійшов до Ктесифонту і спровадив водохрещі у шах-
ських загородніх палатах. Хосров Первіз утік. Тоді перські вельможі вчинили 
революцію та й вбили шаха Хосрова ІІ Первіза. Гераклій вигнав персів з Сирії. Но-
вий шах мусив піти з імператором на мир.

Тим часом тюркський джебгу-хакан в Закавказчині робив своє діло. Він таки 
здобув Тифліс, де вже не було міцної залоги, і вчинив там страшну різанину. “При-
вели до тюркського царя і двох правителів, що один був намісником од Персії, а 
другий грузинський князь. Їх схопили, притягли їх зв’язаних до царя (=джегбу-
хакана) і він наказав вибрати їм очі за те, що вони тоді, як знущалися з його, зма-
лювали його персуну без очей. Потім здерли з них шкуру, начинили, напхали сіном 
і високо повісили на тіфліських стінах94, а потім послали випханою трупа до імпе-
ратора Гераклія95.

Щодо Агванії, країни на південь од Дербендської брами, то Вавойники – Туркес-
танці96 уже її не покинули. Джебгу-хаканів витязь-царевич Шад97, приймаючи в Аг-
ванській столиці Партачі агванську депутацію з патріярхом-католікосом на чолі, 
пообіцяв їй, що за всі ті понищення й шкоди, котрі поробило його військо в Агванії 
він розплатиться із своїми ново-підданцями агванцями тією здобиччю, яку він має 
незабаром привезти із сусідніх країв98: “за одне руйнування я багато більше оддам 
тобі людьми й худобою. Бо мій батько здобув уже на вічне володіння ці три країни 
Агванію, Чог-Дербенд і Либінію” (країну теж коло Дербендської брами). Католіко-
сові нічого іншого не залишилося, як покірно вклонитися джебгу-хакановому сино-
ві і сказати: “Всі ми одтепер раби твої; батька твого мився людність краю нашого. 
Ми служитимем тобі і батькові твоєму як досі служили сасанідам”99. Після того ца-
ревич Шат понаставляв своїх правителів, що їх звали “тиндюни” (“тудуни”)100, по 
всіх селах твердинях і містах, щоб повернулася людність і працювала б без страху, і 
щоб тії правителі (тиндюни) не дозволяли військові кривдити людей101. Заразом на-
кладено було в Агванії податки на купців-торговців і на рибних промисловців, що 
держали риболовлі на великих ріках Курі та Араксі, а для посполитої людності ви-
значено було таку саму цифру податків, яка платилася й давніше, за звичайним пе-
реписом перської держави102. І ще одну повинність наклали “туркестанці” на 
агванців, – повинність дуже характеристичну для тієї нації, яку ще так недавно ава-
ри звали зневажливо “ковальчуками”. Викликані були з Агванії всякі ремісники, що 
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вміли промивати золото, видобвали ти срібло, залізо, виробляли мідь”103 – ції май-
стри потрібні були джебгу-хаканові, очевидячки, через те, що він хотів запровадити 
або поліпшити гірництво у своєму Дагестані. Виходить, що ті “златокузнеці Да-
гестана”, яким російські вчені уважливо тепер присвячують великі, розкішні мо-
нографії104, свій розвиток завдячують династії тих “ковальчуків-туркестанців”, що 
панувала тоді, в 620-их рр., і над Дагестаном і над Агванією. Гірнічну техніку мо-
гли мати кавказці-агвани і свою власну, в ювелірному мистецтві слідно в них були 
перські сасанідські впливи і це вони повинні були пересадити до тюрко-хазарської 
Надкавказчини105, та напевне й “ковальчуки-туркестанці” принесли з собою до Ха-
зарщини дещо з тієї гірнічної й ювелірної техніки, яку вони знали ще в Туркестані, 
теж не позбавлену сасанідських впливів.

Царевич Шад, приймаючи в агванській столиці Партаві агванську депутацію, 
сказав їй, що його батько джебгу-хакан узяв у вічне володіння цілу Агванію106. На 
практиці одначе вийшло так, що в безпосередню свою управу тюрко-хазари взяли 
тільки північну частину Агванії (Ширван), або тільки лівий берег р. Кури, там де 
давніш були хазарські (переважно сабірські) сельбища за часів шаха Кавада й шаха 
Ануширвана в VI в. Головне місто була тут Кабала (на півн.-захід од Шемахи), що 
про неї історик Балазорій IX в. каже: «Кавад побудував місто Кабалу, вона ж і Хаза-
ри (“wa hŭa ль-Хазар”)»107. Ці арабові слова могли б мабуть значити, що вже й за 
Кавада, в 1-й четв. VI в. хазарський елемент Закавказчини адміністративно був 
згуртований коло Кабали; а ще ясніш виходить із цих Балазарієвих слів, що за часів 
тюрко-хазарського панування після 628 р. адміністративний осередок цієї агван-
ської (чи ширванської) території був напевне в Кабалі, в “Хазарах” тих. Город був 
сильно християнський, мав навіть християнського епископа, підвладного кримської 
Готії108.

Що ж до басейна правого берега р. Кури, де лежала й агванська (вона же не-
давно й персько-намісницька) столиця Партав (по пізнішому Барда), то на цій те-
риторії “туркестанці” й залишили під своїм “туркестанським” сюзеренітетом доволі 
самостійну мигранську династію (шахівного сасанідського роду, але хрещену), яка 
вже й давніше тут панувала над агванцями. Відносини між цією династією та “ тур-
кестанським царем” варті того, щоб про них сказати дві слові окремо.

Саме тоді, як Агванія дісталася “туркестанцям” під владу, велику надію всій 
країні подава собою молодий талановитий царевич чи княжевич-магранід Джеван-
шір, що незабаром і запанував над своєю частиною Агванії (636–670)109, тай володів 
нею, як зазначає агванський дієпис “тридесять років і три”110. Щирий християнин, 
він одначе мав чисто перське виховання111 і в кінці 630-их та початку 640-их рр. 
навіть допомагав останньому сасанідові Йездикердові ІІІ боротися проти нових 
завойовників-арабів112. Потім, може навіть на вимогу “туркестанського царя” джеб-
гу-хакана, а може й через політичні вигоди для себе самого, Джеваншір зірвав з 
персами що справу свою, видно це було, вже програли113.

Бо як його влучно нівроку характеризує наївно прихильний його дієпис, Дже-
ваншір був не попросту “мудрий” а “великомудрий”114, мав непоборну силу, дер-
жавний розум, володарську ласкавість до підданих і людську смиренність”115. 
Супроти перської нації й зароастрійської релігії він заховав одначе об’єктивність, а 
ми маємо звістку (пізнього, правда) поважного перського географа, що року 659 
заснувалася на авганській території, в правому басейні р. Кури, місто Ганджа116, а 
такою самою сутозороострійською назвою, як і священне для прихильників зоро-
астрової віри місто Гянджа в Азербайджані, з високошановним храмом огня.

Можна здогадуватися, що заснували цю Рянджу та переслідуючи мусульман вті-
качі – гебри з Азербейджану, знайшовши для свого релігійного почуття безпечний 
притулок у Джуаншерових володіннях117. Близько того самого 659 року Джеваншір, 
формально зовсім не одриваючися од “туркестанського царя”, тобто свого сусіди й 
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сюзерена джебгу-хакана і навіть здобуваючи од нього привітні дарунки з нагоди 
якогось особливого християнського свята118, надумався придбати собі підпору про-
ти арабів у візантійцях, що саме тоді одбивали в Малій Азії ненастанний арабський 
наступ, і попрохав імператора прийняти його у Візантійське підданство119. Джебгу-
хаканові ідея подвійного підданства Джеван-шірової Агванії не припала до вподо-
би, – і “хазари пішли в Агванію на здобич та на грабіжку”, але здається цей похід 
був по-первах не надто вдалий: Джеваншір перейшов із своїми агванцями на той 
(лівий) бік р. Кури, перестрів “туркестанців” та й, коли-б вірити панегіристові, одіг-
нав їх геть аж за Дербенську браму120. Тоді виступив проти Джеваншіра сам “цар 
гуннів”, “сам цар туркестанський з нечисленною кіннотою121.

Та велике військо перейшло на правий (значить, Джеваншірів) беріг р. Кури, за-
хопило 120000 голів агванської худоби, 7000 коней, 1200 бранців, і “цар гуннів” по-
слав до Джеваншіра вістовців, що він – Джеваншір повинен з’явитися до нього в 
його табір, – “Хто навіть з царів перських міг би бачити, лицем в лице царя Туркес-
танського”, наївно питає агванський дієпис: “а от-же ж хоробрий і мужній князь 
Джеваншір не жахнувся”. Зустрілися вони на великому кораблі “царя гуннів” серед 
глибоких бурхливих вод ріки Кури – і тут Джеваншір розвіяв усякі джебгу-хаканові 
недовірливі підозріння. “Цар гуннів” навіть оддав за нього заміж свою дочку-ца-
рівну (663-х)122.

А в тім це все не дуже навчило Джеваншіра, і системи подвійного підданства 
(хазарам) ще колись ладен він був триматися й далі. Бл. 666 року на його країну 
наперли “полчища півдня”, тобто араби дамаського халіфа Моавії, і Джеваншір 
“сильно затурувався”, що полчища півдня, здобувши його країну, попруть її нога-
ми, інакше сказати, дуже пограбують. “І от, – оповідає агванський історик, – хоч 
Джеваншір міг покликати собі на поміч несчисленні війська туркестанців (значить 
свого сюзерена-джебгу-хана), одначе згодивсь похилити голову в ярмо південного 
володаря”123.

В характері арабського васала довелося йому аж двічі побувати в халіфатський 
столиці Дамаскові. Халіф Моавія (661–680) привітав Джеваншіра дуже прихильно, 
але домагався “щоб він згодився правити по тім боці ріки Атрпатаканської”124, 
інакше сказати, щоб Джеваншір захопив під свою адміністративну владу ще й без-
посередньо хазарську частину Агванії, тобто Шірван, між Дербенською брамою та 
лівим берегом ріки Кури. Тільки ж, як і слід було сподіватися, обережний “веле-
мудрий” Джеваншір не захотів – на догоду халіфові – повстати проти другого мо-
гутнього свого, північного, сюзерена, ще й тестя до того. Він, – наївно поясняє 
халебний дієпис, – “одмовився од цього прибутку слави (прибутку аж надто не-
безпечного) і, через лагідну свою вдачу, волів турбуватися лиш про те, що його на-
родові йшло на користь”125, – тюрксько-хазарський хакан, як був, так і залишився 
його сюзереном, а халіф Моавія то вже вийшов, т. ск., сюзерен дублетний.

Друга з названих двох подорожей Джеваншіра до дублетного сюзерена, араб-
ського, одбулася незадовго до 670 року, а незабаром князь Джеваншір загинув од 
руки підступного вбийці, коло своєї столиці Партава. Безперечно, що вбивця був 
агентом цілої політичної партії, хаканові ворожої, а арабом мабуть прихильної та й 
через те із Джеваншіра незадоволеної, – тому не диво, що великий князь гуннів 
Алп-Їлитвер (не сам хакан)126 негайно з’явився з військом на правий берег р. Кури, 
щоб помститися за смерть “гунського” васала і хаканового свояка127. Коли б Їлит-
вер, через відомі йому зносини покійного Джеваншіра з халіфом Моавією, був ди-
вився на нього, як на виразного зрадника тюрксько-хазарської держави, то ясно, ще 
виступив би в похід для пімсти й кари агванцям-князебійцям.

Агванці переполошилися. Новообраний Джеваншірів наступник Вараз Трдат 
(670–705, брат убитого) поспішився вирядити до “князя диких гуннів” посольство в 
особі агванського патріярха-католікоса, щоб він запевнив Їлитвера, що агванці як 
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досі попереджувалися, так і далі додержуватимуться “вірної покори і любови су-
проти гуннів”. Таким способом католікос “схилив князя гуннів бути помічником і 
захисником для влади Вираз Трдита в Агванії”128. Простіше сказати, патріярх поо-
біцяв Їливеторові, що Агванія й далі вірно визнаватиме над собою “гунську” 
(тюрко-хазарську) сюзеренову зверхність. Як видко, остаточно пристати до арабів 
той одмовився од васальства тюрко-хазарському хаканству мигранідська Агванія 
могла б хіба попіру тоді, коли б араби змогли самого хакана розбити. Тільки ж це 
була річ для арабів не така то й легка, і ми оце далі маємо побачити, що арабський 
халіфат, переможець сасанідської Персії й Візантії – не міг упоратися не тільки з 
далекою, горами одділеною, північно-кавказькою частиною тюрко-хазарської дер-
жави, бо навіть у Закавказчині під боком у себе халіфат мусив терпіти “тюркську” 
владу літ яких сто.

1 Порівн. у Васильєвского, ΙΙ, 384.
2 ІІ. 29, ст. 288; рос. ІІ, ст. 221.
3 По грецьки у Кулак., ст. 140.
4 Готська війна ІV, 3 ст. 472 бонського видання; пор. Васил., ІІ, 384, “Таврида”, ст. 62.
5 Дату 523 р. встановлює Маркварт через сінхроністичні міркування. Дивись стор. 302 

і 191.
6 Книга ХІІ, розділ 7, <...>.
7 Альфабет для вірмен і для агванців придумала одна й та сама особа – св. Месроп-

Маштоц на припочатку V в. Див. прим. у Мойсея Хорсанського, кн. ІІІ, розд. 47–54 (рос. 
ст. 184) або у Мойсея Каганкатваци, рос. ст. 70 та 89.

8 Маркв. 485 та 56.
9 Це Йездадій, він писав по арабськи, а дійшов до нас у перській переробці ибн Исфен-

діяра бл. 1216 р.; є короткий англ. переклад Е. Бравна, 1905, див. там ст. 96–97. 
10 Див. коротко у Табарія т. I, ст. <...>; нім. переклад Нельдеке, ст. 145. Так само ідилічно 

обмальовує примирення між братами Фирдавсій у “Шахаме”, т. VI, стор. 108 франц. пере-
кладу. На підставі перських джерел так само малює щасливу долю Джамаспа візантієць 
Агатій VI віку, т. IV, 28, стр. 269, боннського видання.

11 Але Крісткпсен не сумнівається (1925).
12 Исторія Агванъ, пер. К. Патканова, СПб., 1861, ст. 135–136.
13 Див. Additions et eclaircissements à l’histoire de la Géorgie pen Brosset, ст. 475. До нього 

прилучається й перекладач “Исторіи Агвановъ” К. Патканова (1861), ст. 341.
14 Див. у Егіше V в.: Исторія, перекл. з вірмен. П. Шаншієва, Тифліс, 1853, ст. 333.
15 Теофілакт Сімокаттський VII, 7; бонн. вид., ст. 284.
16 Менандр, грец. текст в <...> IV, 246; по рос. ст. 419.
17 Я, в своїм викладі, назвав їх “новоаварами”, щоб одрізнити од тієї давнішої аварської 

хвилі, що прийшла з-за Волги ще в 460-их роках. Пріск, ст. № <...>.
18 Менандр, ст. 238.
19 Менандр, ст. 419 рос. Порівн. такі саме слова й дії у одного з Гердотових скитів про 

своїх підданців-рабів. Геродот, кн. IV, розд. № <...>.
20 Шаван, ст. 219.
21 Обидва вони з титулами Бумин-каган та Істемі-каган, згадуються, як славетні предки, 

в орхонських написах VIII в. Навести з Радлова, а за Томсеном диви Шаван 219.
22 В транскрипції арабськими буквами “синджібу”, “синджібу-хакан”. Див. Табарій. <...> 

І ст. № нім. Нельдеке ст. 159.
23 Менандр у “Fragmenta’х”, т. IV, ст. 205 та 225; рос. ст. 328 та ст. 371– і д. Нельдеке в 

ZDMG-56 (=1902), ст. 435, зазначає, що і Σιλζίβουλος і Διζάβουλος – не зовсім певні читання 
(але ж то лиш у І-й половині ймення А. Кр.).

24 Шаван, ст. 219–220.
25 Російський переклад Дестуніса, І, стор. 22–24.
26 Менандр, перекл. Г. Дестуніса в “Візантійських істориках”. СПб., 1860 р., стор. 374.
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27 Це видно з порівняння трьох міць у Менандра. Року 562 синджебгу-хакан Істемі каже, 
що він має почати війну з гефталітами; рос. пер., ст. 428. Року 563-го перський дипломат 
Зіх гордо заявляє візантійському послові Петрові, що шах Хосров І Ануштивран розтрощив 
могутність гефталітів (рос. 337). Додати можна, що року 568 тюркські посли кажуть, при-
бувши до Візантії, що тюрки вже здобули країну гефталітів; рос. пер. ст. 371–372. Може 
бути, що Хосров І впорався з гефталітами швидше, ніж тюрки.

28 Про це див. у арабського історика Дінаварія IХ віку, вид. Гір гас. Освітлення Дінава-
рієвим звісткам дав Нельдеке в німецькому перекладі Табарія, стор. 159. Він притяг до діла 
і точні звістки Менандра VI віку. Рос. пер., ст. 371 і далі 376 і д.

29 Менандр рос., ст. 371–373.
30 Менандр рос., ст. 371 (про тюрське посольство до Візантії 568 р.) та рос. ст. 376 (по-

сольство Земарха того самого року до Середньої Азії).
31 Характеристичні подробиці про це у Менандра (рос. стр. 371–373).
32 Актаг буквально “біла гора”, хоч Земарх (IV, ст. 227, рос. ст. 376) пояснює, що слово 

значить “золота гора”; вона містилася, треба думати, десь у теперішньому східному або Ки-
тайському Туркестані. Чому вона так звалася, пояснив Теоф. Сімокатта Шаван 248 (Інакше 
в “Команен” 69).

33 Вождь угурів διέσωσεν ἐκεῖσε τοῦ Διζαβούλου το κράτος, див. Менандр в Fragm hist Sr., 
IV, 229, рос. ст. 382. Пор. Chavannes 239.

34 Окрім Земарха (у Менандра, рос. ст. 382) див. у Йоана Епіфанінського, розд. ІІ, 
стр. 377 (Диндорф. вид.; або в Zragm., IV 274) та у Теофілакта Симокаттського, ІІІ, 9, 7, 
стор. 129 (вид. de Boor; “Алани”, ст. 141 (Кулаковский)).

35 Менандр рос. ст. 382–383.
36 “Туруб-сан” значило б “високосановний”, “високогідний”. Пор. Туруб – високий у 

словнику Махмуда Кашгарського ХІ в. Або можна згадати ще “турушкан” – непохитний, 
стійкий (теж див. у Махмуда). Але це могло б бути й простим титулом “тюргяш-хан”. В 
“Команен “71 – тюрж-шад”.

37 “Унігури” читаються в поправнішому Менандровому тексті “Посольства”, що видав 
C. de Boor (Берл. 1903, ст. 206 = Марк ХХV 505): В попередніх виданнях читаємо “утігу-
рів”, – але це теж очевидячки кубанські булгари.

38 Менандр рос., ст. 418–420. Турсант не сказав, чи не спробували вдертися тюрки до За-
кавказчини крізь Каспійську браму. Сирський письменник Йоан Ефеський (пис. 585 р.) 
каже, що місто Каспія зветься ще й брамою тюрків (Маркв. 56).

39 “Ектель”. А раніш вона писалася “Ектак”, тобто “Ак-таг”.
40 Чи Буку-хан (Кутадгу-біліг “Команен” 31–32 (Орхон): 59:61 (Буду-хан 759–780)).
41 Менандр рос. пер., стор. 422–423. Є й тюрське слово Бокай = робак, та воно неначе 

підходить для значного тюрка, ніж улюблене Буга (= бик).
42 Менандр рос. пер., стор. 462.
43 Так само як і в Закавказчину і на південь од Дербендської брами, куди їх навіть клика-

ли проти персів декотрі вірменські вільможі в 590-х рр. Див. Себеос: Історія Ираклия. СПб., 
1862, ст. 54.

44 Шаван рос., стор. 220.
45 Див. у Теофана Симокатійського, VII. 7, ст. 282 бонського видання – про тюркську мі-

сію 598 р. од великого хакана (відомого нам Тарду, сина Істемі-хакана), (Шаван, ст. 249) до 
Візантії, до імператора Маврикія; посольство привезло звістку, що серед тюрків знов панує 
внутрішній спокій.

46 Див. Табарій араб. I, стор. 896; нім. Нельдеке, ст. 159–160. Звичайно, що треба буде 
при цім виправити у Табарія анахронізм. Він, здається, думає, що цей хакан був той самий 
синджебгу, який завоював (563–567) і Согдіяну, тобто мав би це синджебгу-хакан Істемі. 
Але ж ми вже бачили з Менандра, що синджебгу-хакан Істемі помер 576 року. Нельдеке, 
ст. 158 примітка І справедливо вважає: “Рука хакана синджебгу (= Істемі) досягає дуже да-
леко, але над Кавказом він не панував”.

47 Див. Іпатський літопис лист 9.
48 Менандр рос., ст. 374.
49 Шаван, стор. 222; у нас стор. <...>.
50 Менандр рос., ст. 377–378.
51 Менандр, паризьке Мюлерове видання “Фрагментов”, том IV, ст. 228.
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52 Цей глек фігурував на парижський виставці 1900 року, а знімок з нього вміщено в іс-
торію японського мистецтва того самого року – навести точний заголовок за Шаваном 
стор. 301.

53 Менандр рос., стор. 376.
54 Шаван, стор. 301.
55 Про це стисло див. У Шавана в окремому розділі: Буддійські пілігрими, ст. 192–198. 

А повний переклад подорожі Сюань Цяна видано давно.
56 Менандр, рос., ст. 374.
57 Менандр рос., ст. 418.
58 Теофілакт, навести з Менандра 377 та з Шавана 249.
59 Себеос VII в Ист. Иракла, ст. 73–74 і 76.
60 Що надкавказький джебгу-хакан був з династії великого хакана – тобто з роду Аших-

на, про це нам свідчать вірменські історики. У Кагатавція (ст. 110–119); виходить великий 
“хакан півночі” і джебгу-хакан Хазарщини були брати, може й не рідні: Щад доводивсь одно-
му сином, другому – небожем (Джерело для VII в. мав Каганкатавцій компілятор дуже до-
бреє, сприяє подіям VII в.). (Тут треба навести виписки з Себеоса та з Ивондо, Маркв. 47).

61 Chronique de Tabari, traduite sur la version persane par Hermann Zotenberg, m. III, Париж 
1871, ст. 499, під 22 = 643 роком.

62 Розуміється, мій здогад: є тільки здогад, бо автор перської переробки міг зачерпнути 
свою звістку попросту з додаткового старого джерела.

63 Гевонд, стор. 28. 
64 Τοὺς Τούρκους ἐκ τῆς ἐῳας, ὁὺς Χαζάρεις ὀvoμάζουσι, – це вислов з літопису Теофана 

Візантійця, під роком 6117; рос. пер. (Москва, 1890), стор. 235.
65 Катанкатвацій, ст. 149, ст. 153, ст. 156, в подіях навіть 660-х.
66 Прим. у католікоса Віро VII в., переписаного в Каганкатвація, пор. ст. 108 (“цар гун-

нів”, тобто тюрків) і ст. 103 (він цар “хазарів”).
67 Сюди належить, наприклад, термін “тудун”, тобто джебгухаканський намісник, що у 

візантійців він пишеться “τουδοῦν” (Теофан під роком № <...>), а у вірменських історіків 
“тндюн” (Каганкатвацій, рос. пер. Патканова, ст. № <...>). Закони щиро-хазарської і щиро-
булгарської фонетики вимагали б вимови “турун” із звуком “р”; булгари – тії так справді і 
вимовляли (Див. про це статтю акад. Шахматова у збірці на честь акад. Радлова), а отже в 
хазарів ми чуємо чисто по-тюрськи: “тудун”.

68 О географічних мовах, хоч би не властивої хазарської території, а тюрко-хазарських 
колоній, ми зустрічаємо теж двоїстість, мішанину двох мов. Назва для Тмутаракані (по 
грецьки пишеться Τυμά-ταρχα, потім і Ταμά-ταρχα). Фонетично виходить швидше хазарська, 
ніж тюркська (по тюркськи було б не “тюма”, а зберігався б звук “а”); назва значить “тар 
ханство коло (Керченської) протоки”. А от (засвідчення у Костянтина Порфирородного) на-
зва для Київа Σαμβα-τάς, де в другій половині, виразно показується слово “таш” (камінь, 
пограниччя), має догматику безперечно тюркську, бо булгаро-хазарська фонетика вимагала 
б вимови не “таш”, а “чол”, або близької до “чол” (такі звукові переходи створює нам тепе-
рішня чуваська мова).

69 Див. “Китаб аль Агані”, перше булак. вид. т. ХV, ст. 107. У мене у розвідці про “Ха-
маcу” 1914, стор. № <...>.

70 Дівап Менучигрія, вид. Казимірський, див. № 31, ст. 213, фр., р. 31.
71 Тобто за китайською модою. Самі ж хазари, як не важко з Каганкатвація виснувати 

(ст. 104, рос.), свої голови голили бритвами.
72 Патріярх Віро VII в., що його життєпис внесено в компіляцію Мойсея Каганкатвація. 

Див. “Исторію агвань”, рос. пер., ст. 104–105, 108, 110. Повести Амміяна Мар.
73 Їх колись уже цитував (за Симеоном Логотетом) Иловайський в “Ж.М.Н.Пр.” – в стат-

ті: “Болгары и Русь на Азовском поморьи” (стр. ІІІ).
74 Див. про це у нас вище, ст. … Окрім того, друком, у статті – “Сторінки з історії кав-

казького Азербайджану”, 1934 р.
75 Див. М. Каганкатвацій: “Історія агвань”. СПб., 1861, ст. 135–136.
76 Див. вище ст. 12.
77 Мариздіа 11, 212 думає [нерозб.]. Але див. “Історію імпер. Ираклия”, сочинение епис-

копа Себеоса, перек. Кер. Патканова. СПб., 1862, ст. 54, Каганкатвацій, ст. 110–134.
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78 На цій війні, в подробицях, широко спиняються всі історики Візантії, а є окрім того 
корисна стаття Релянда в 111 (1894), ст. 330–373.

79 Літопис візантійця Теофана під р. 6117, рос. пер. М., 1890, ст. 235.
80 Дещо одначе ми читаємо прим. у Масудія Х в.; араб., ст. 156 і д. франц. перекл. Дево, 

ст. 214–216.
81 Оповіщає про візантійсько-хазарський похід на Тифліс в 627 р. і славетня у Грузинів 

анахроністична й некритична компиляція XVIII віку “Картліс цховреба” = “Історія Грузії” 
оброблена за наказом грузинського царя Вахтанга VI. Тільки ж як відомо, користуватися 
цією пізньою недобре переробленою літописною компиляцією можна, хіба, з величезною 
обережністю.

82 Оповідання Самовидця VII віку, внесене в ІІ книгу Мойсея Кагантвація “Історія аг-
ван”, рос. пер., стор. 104–109 і д.

83 Див. Ф. Такайшвілі: “Известія грузинськихъ лътописей и историков о съверномъ Кав-
казъ в “Сборникъ матерьялов для описанія мъстностей и племенъ Кавказа”, вип. 22, Тиф-
лис, 1897, ст. 24.

84 Тюркське “ільк” дословно значить “перший” – латинс. “princeps”. І може бути пере-
кладене, як князь.

85 Теофан рос., ст. 235, Каганкатвацій, ст. 107.
86 Кагантаквацій, ст. 107–120.
87 Васальну залежність тодішньої Грузії од персів зазначають і грузинські джерела. Див. 

особливо старовинне життя св. Євстатія Мцхетського (540-их рр.), що видав Джавахов: Ба-
варської Акад. наук 1901, ст. 800 і д. Або й у пізн. Картліс Цховреба, р. пер. Бросе, 1, ст. 224.

88 Теофан рос. пер., ст. 235.
89 Теофан рос. пер., ст. 235.
90 Шатберуська хроніка Х віку, пер. виписки в його “Извъстіяхъ Грузинскихъ Летописей” 

(1897), ст. 24.
91 Каганкатвацій, стор. 109.
92 Див. у Каганкатвація, стор. 108–109.
93 Теофан під р. 6118 рос., ст. 236; Каганкатвацій рос., ст. Ф 119.
94 Каганкатвацій, ст. 120, за оповіданням агванського католікоса Віро.
95 Грузинська Шатбердська збірка Х в., виписка в перекл. Ф. Такайшвілі у ХХII випуско-

ві Тифлиського “Сборника “ (1897), ст. 24. Там таки у Такайшвілі дано й російський пере-
клад уступу із “Картліс Цховреба” ХVIII в.; у безмірно кращому перекладі Бросе: Histoire 
de la Gèorgie, див. т. 1 (1849), ст. 228.

96 Вірменські історики звуть їх однаково: то “гуни”, то “туркестанці”, то ”хазари”.
97 “Шад”, здається, тут буде не титул, а особове ім’я. Але китаїсти зазначали й титул 

“шецз” (сопровитель), Vloten: Recherches, стор. 19.
98 Натякав він мабуть на близький похід у перську Вірменину. Навести все з Каганкатва-

цій, ст. 132.
99 Навести в виносці картину обіда у хазарів. Каганк., стор. 125.
100 Порівн. у візантійців [нерозб.], прим. Теофан під роком 711, рос., ст. 247.
101 Каганкатвацій, ст. 127–128. Про границі – Каганкатвацій, 150 і 153; та в арабських 

джерелах.
102 Каганкатвацій, ст. 131.
103 Каганкатвацій, ст. 131.
104 Маємо на думці, між іншим, не дуже давне видання Н. Валканова “Златокузнецы Да-

гестана”.
105 Зразок того мистецтва, що знали агванці, дає Каганкатвацій в оповіданні про храм, 

збудований в 660 роках. Ст. 157 (та навести із ст. 203–204).
106 Див. у нас вище, за Каганкатвацієм.
107 Григорій ар., стор. 194, рос. Джузе, ст. 5. Див. у нас вище статтю в збірці Ольдернбур-

га, ст. № 3.
108 Стаття Кулаковського.
109 Маркварт пересуває хронологічно на 10 літ, ст. 514.
110 Каганкатвацій, рос., ст. 162.
111 Каганкатвацій, ст. 138.
112 Каганкатвацій, ст. 140.
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113 Каганкатвацій, ст. 141–144.
114 Каганкатвацій, ст. 148 і 144.
115 Каганкатвацій, ст. 156.
116 Хамдуллах Мостовфій “Нозheт ель-Ḳолюб” ХIV в., вид. М. Спрендж (Кембр., 1915), 

ст. 91. Рос. в ХІХ в.
117 Городську, торгову вагу набула ця агванська Ганджа (на торговому шляху з Партава 

до Тифліса) допіру за Халіфатських часів ІХ в., а столицєю країни зробилася вже після 
того, як у Х в. занепав старший партав-Бардо.

118 Каганкатвацій, рос. ст. 149.
119 Каганкатвацій, ст. 145–149.
120 Каганкатвацій, ст. 149–150.
121 Цікаво ще раз підкреслити в цих подіях 660-их років отаку етнічну термінологію у 

вірменсько-агванського дієписа: проти Джеваншіра йдуть “хазари” (Каганкатвацій, ст. 149–
150), але веде їх “цар гуннів”, або (декількома рядками нижче) він вже й “цар туркестан-
ський” (стор. 153).

122 Каганкатвацій, ст. 153–154. 
123 Каганкатвацій, ст. 156.
124 Каганкатвацій, ст. 160.
125 Каганкатвацій, ст. 160.
126 Що “Їлитер” був лиш васальним князем “хазарського хакана”, це точно говорить сам 

Каганкатвацій, ст. 199.
127 Каганкатвацій, ст. 185–186. 
128 Каганкатвацій, ст. 186.

Кримський А. Ю.
“Історія хазар” (неопубліковані фрагменти) /

Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко
Основою для публікації відомих науці фрагментів другої частини монографії “Історія 

хазар” видатного українського орієнталіста академіка А. Ю. Кримського стали сторінки 
рукопису, що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського. Запропонований увазі читачів фрагмент присвячено подіям VI – почат-
ку VII ст., коли хозари вперше з’явилися на сторінках історії.

ключові слова: “Історія хазар”, А. Ю. Кримський, українське сходознавство, хозари
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Подготовка к печати: А. Б. Бубенок, А. А. Хамрай, В. В. Черноиваненко
Основой для публикации известных науке фрагментов второй части монографии “Исто-

рия хазар” выдающегося украинского ориенталиста академика А. Ю. Крымского стали 
страницы рукописи, хранящиеся в фондах Института рукописей Национальной библиотеки 
Украины им. В. Вернадского. Предлагаемый вниманию читателей фрагмент посвящен со-
бытиям VI – начала VII в., когда хазары впервые появились на страницах истории.

ключевые слова: “История хазар”, А. Е. Крымский, украинское востоковедение, хазары

^



The World of the Orient, 2018, № 1                                                                                          145

РЕЦЕНЗІЇ
ISSN 1682-5268 (on-line); ISSN 1608-0599 (print)

Shìdnij svìt, 2018, No. 1, pp. 145–149
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This memorial and scientific publication is dedicated to fruitful activity of such renowned Ukrai-
nian scholars, as Andriy Kovalivsky (1895–1969), Taufik Kezma (1882–1958), Leonid Leshchenko 
(1931–2013), Rem Simonenko (1928–2012), Stanislav Parhomchuk (1925–1975), Arnold Shlepa-
kov (1930–1996) and Omeljan Pritzak (1919–2006). The unknown facts about the biography of the 
author and his colleagues, which open new pages in the history of Ukrainian Oriental Studies, are 
of great interest to the historians. Igor Chernikov, the author of the publication, was born in Peski, 
Poltava district in 1931. After leaving secondary school with silver medal in 1949 he entered Taras 
Shevchenko Kyiv University, Faculty of International Relations. Today Igor Chernikov, Doctor of 
History, professor, is the author of 231 scientific works, including 5 individual and 12 collective 
monographs published in Ukraine, Russia, Turkey, France, Great Britain and Romania.
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ГоРдІсть укРаЇНськоЇ оРІєНталІстики.
РЕЦЕНЗІя На: ЧЕРНІков І. Ф. З пЕРЕжитоГо.
пРо моЇх уЧитЕлІв І дРуЗІв, пРо сЕбЕ та 60 РокІв
власНих дослІджЕНь З укРаЇНськоЇ туРколоГІЇ /
І. Ф. ЧЕРНІков. – к.: акмЕ-ГРуп, 2017. – 108 с.
О. О. Чувпило, Л. О. Чувпило 

Вийшли з друку спогади відомого українського сходознавця, провідного турко-
лога України, доктора історичних наук, професора Ігоря Федоровича Чернікова. 
Незважаючи на невеличкий обсяг, це, без перебільшення, у стислому вигляді фак-
тично вся історія української орієнталістики, але зображена крізь призму особис-
тостей, починаючи з кінця 40-х років ХХ ст. і до нашого часу. У цьому полягає уні-
кальність, актуальність і величезне значення цього видання для дослідників історії 
українського сходознавства та життя й діяльності його визначних представників, 
серед яких чільне місце посідає й сам І. Ф. Черніков, що віддав 60 років життя до-
слідженню історії Туреччини. Для Харкова, історичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, орієнталістів кафедри нової та 
новітньої історії ХНУ, яка має давні великі сходознавчі традиції, цінність спогадів 
І. Ф. Чернікова полягає ще й у тому, що все життя автора так чи інакше пов’язане з 
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Харковом: за станом душі він вважає себе не тільки киянином, а й харків’янином, 
обожнюючи це місто та його пам’ятки, хоча в Харкові Ігор Федорович прожив 
усього 9, але незабутніх років, його науковим керівником під час написання канди-
датської дисертації був видатний, всесвітньо відомий харківський арабіст, доктор 
історичних наук, професор Андрій Петрович Ковалівський, серед харківських схо-
дознавців було багато друзів та однодумців Ігоря Федоровича. Автори цієї рецен-
зії, у свою чергу, пишаються багаторічною дружбою та співробітництвом із цією 
світлою особистістю (І. Ф. Черніков був офіційним опонентом на захисті доктор-
ської дисертації О. О. Чувпила 19 квітня 1995 р.). 

У спогадах І. Ф. Чернікова для істориків української національної орієнталісти-
ки та широкого сходознавчого наукового загалу України цінні насамперед невідомі 
й маловідомі факти його власної біографії, які до цього  ще не знайшли свого відо-
браження на сторінках друкованих видань. Ігор Федорович Черніков народився 
1 січня 1931 р. в селі Пісках Лохвицького району Полтавської області, де після за-
кінчення Харківського сільськогосподарського інституту в будівництві великого цу-
крового заводу брав участь його батько – Федір Семенович Черніков (1904–1941). 
Мати, Серафима Петрівна Чернікова (1910–1988), працювала лікарем. Невдовзі 
сім’я Чернікових переїхала до Харкова, оскільки батька перевели на роботу до Рес-
публіканського цукротресту (Харків тоді, як відомо, був столицею України), меш-
кали в будинку по вул. Новгородській, № 33. У Харкові Ігор Федорович 1 вересня 
1939 р. став учнем першого класу 132-ї середньої школи, закінчивши його з по-
хвальною грамотою. Однак після цього батька призначили директором сільськогос-
подарського технікуму в м. Дубні Рівненської області і 16 серпня 1940 р. Ігор 
Федорович, як він пише, “остаточно розпрощався з рідним, любимим Харковом, де 
пройшло моє раннє і безпечне в усіх відношеннях дитинство”. У Дубні, у “цьому 
тоді справді феноменальному райському куточку”, де Ігор Федорович закінчив 
2-й клас школи теж із похвальною грамотою, сім’ю Чернікових застала війна. Бать-
ко відразу ж пішов на фронт, обіймаючи посаду начальника Головного продовольчо-
го складу Південно-Західного фронту у званні інтенданта 3-го рангу, тобто капітана. 
Уже на початку вересня 1941 р. від нього перестали приходити листи (останній від 
9 вересня 1941 р.). В урочищі Шумейковому, поблизу Лохвиці, де штаб Південно-
Західного фронту разом із інтендантською командою Федора Семеновича намагав-
ся вийти з оточення, сталося найстрашніше… Ігор Федорович із матір’ю змогли 
евакуюватися спочатку до м. Камишина Сталінградської області, а потім до м. Ан-
дижана (Узбекистан), де Серафима Петрівна працювала лікарем у місцевій лікарні 
та евакошпиталі. У цьому середньоазійському обласному центрі Ігор Федорович 
успішно навчався в 3–6 класах (листопад 1941 – червень 1945 рр.). 

Після закінчення війни Чернікови повернулися на Батьківщину, оселившись на 
Півдні України, у м. Миколаєві, де в 1949 р. Ігор Федорович зі срібною медаллю за-
кінчив Миколаївську СШ № 39. Відразу ж без вступних екзаменів, користуючись 
тодішніми пільгами, він став студентом факультету міжнародних відносин Київ-
ського державного університету імені Тараса Шевченка, навчання в якому завершив 
у 1954 р. з відзнакою, здобувши спеціальність “історик-міжнародник, референт-
перекладач”. Потім була трирічна робота вчителем (викладачем нової історії зару-
біжних країн із викладанням її англійською мовою) в Київській СШ № 92 та  в 
школі-інтернаті № 1. У 1957–1960 рр. І. Ф. Черніков – аспірант Інституту історії АН 
УРСР. Важливою подією в житті Ігоря Федоровича в цей час стало одруження 
(5 серпня 1958 р.). Його незмінною супутницею життя і матір’ю двох дітей (Олени 
й Федора) стала Тамара Гаврилівна Сулімова (1931–2008). Закінчивши аспірантуру 
й ставши кандидатом історичних наук у 1962 р. (тема кандидатської дисертації 
“Радянсько-турецькі відносини в 1923–1935 рр.”), Ігор Федорович працював у тому 
ж інституті у відділах загальної історії та міжнародних відносин, нової та новітньої 
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історії зарубіжних країн, історії країн зарубіжного Сходу, обіймаючи посади молод-
шого наукового співробітника (1960–1963 рр.) та старшого наукового співробітника 
(1964–1978 рр.). У 1978 р. він був переведений до новоствореного академічного 
Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн (із 1992-го по 
2013 р. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України). У 
1978–1992 рр. – завідувач відділом країн, що розвиваються. Із 1993-го по 2000 р. 
працював там само головним науковим співробітником. У 2005–2006 рр. – старший 
науковий співробітник Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН Ук-
раїни. У 1985 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Радянсько-турецькі від-
носини 1934–1972 рр.”. У 2006 р. став професором всесвітньої історії. Автор 231 нау-
кової та науково-популярної праці, у тому числі 5 індивідуальних і 12 колективних 
монографій, опублікованих в Україні, Росії, Туреччині, Франції, Великій Британії 
та Румунії. Він досліджував проблеми історії республіканської Туреччини та діяль-
ність її засновника й будівничого М. К. Ататюрка, українсько-турецькі взаємини, 
міжнародні відносини на Близькому й Середньому Сході, проблеми орієнталістики. 
Учений брав участь у великих міжнародних наукових форумах: колоквіумі в Стам-
булі (1973 р.), IV конгресі істориків-балканістів в Анкарі (1979 р.), симпозіумі 
ЮНЕСКО в Парижі (1981 р.). Він також підготував багатьох дослідників із різних 
проблем історії Азії та Африки. Це туркологи Н. М. Ксьондзик, Н. І. Мхитарян, 
арабіст і тюрколог С. Є. Гуцало, палестинознавець Ю. Т. Шевченко, ісламознавець 
С. В. Нетеса, кіпріотолог А. Ф. Латюк, африканісти В. К. Гура, М. Д. Несук, В. С. Пла-
чинда, С. П. Полюк та ін. 

Ігор Федорович співпрацював і спілкувався з багатьма видатними орієнталіста-
ми, ученими, праці яких мали сходознавчий характер або були близькими до орієн-
талістики. Серед них він особливо виділив 7 визначних особистостей, висвітливши 
їхній життєвий шлях та наукову діяльність. Це передусім науковий керівник його 
кандидатської дисертації, завідувач кафедри нової та новітньої історії Харківського 
державного університету імені О. М. Горького (1951–1963 рр.) і кафедри історії се-
редніх віків цього ж університету (1964–1969 рр.), вже згадуваний нами великий 
вчений-сходознавець та україніст, фундатор вітчизняної арабістики, Заслужений 
діяч науки УРСР Андрій Петрович Ковалівський (1895–1969). Описавши життя і 
творчість цієї легендарної особистості, Ігор Федорович відзначив, що А. П. Кова-
лівському був властивий надзвичайно широкий дослідницький діапазон: він чудово 
поєднував неабиякий хист філолога-арабіста й сходознавця із глибоким знанням іс-
торії, етнографії та культури українського народу. Автор також проаналізував бага-
тогранну діяльність А. П. Ковалівського, спрямовану на розвиток українського схо-
дознавства, орієнтальної лінгвістики й джерелознавства, перекладів, розшифровки 
та коментування східних джерел. При цьому він виділив як шедевр перекладацької 
діяльності переклад “Книги” Ібн-Фадлана з арабської мови та перських варіантів, 
блискуче виконаний А. П. Ковалівським, і навів слова академіка І. Ю. Крачков-
ського, що цій праці належить почесне місце в глибокій розробці арабських першо-
джерел з історії Східної Європи. Визначним внеском  ученого в українське сходо-
знавство був і вихід у світ “Антології літератур Сходу” (1961 р.), підготовленої 
А. П. Ковалівським. Звернув увагу І. Ф. Черніков і на те, що історія Туреччини та 
українсько-турецькі відносини завжди цікавили А. П. Ковалівського. Зокрема, вче-
ний добре знав і виявляв глибоку обізнаність щодо виняткової цінності турецьких 
першоджерел, архівних і неопублікованих, різноманітної літератури при досліджен-
ні внутрішніх процесів, що відбувалися в Туреччині, і взаємовідносин її з Украї-
ною. Його ерудиція в конкретних питаннях історії та культури Туреччини як Осман-
ської доби, так і періоду Республіки справді була енциклопедичною, – зазначає 
Ігор Федорович. Дуже важливою є й характеристика особистості А. П. Ковалівсько-
го, яку дав своєму вчителю І. Ф. Черніков: “Видатний вчений, великий трудівник, 
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людина феноменальної ерудиції та творчого обдарування, надзвичайної скромності 
і в той же час багатостраждальної долі (він був репресований сталінським режи-
мом), А. П. Ковалівський до останніх днів свого життя був пристрасно відданий 
українському сходознавству, у тому числі туркології, всебічно сприяв його відро-
дженню та розвиткові”.

Ще одним фундатором українського сходознавства, про якого теж тепло згадує 
І. Ф. Черніков, був видатний арабіст, тюрколог та іраніст, доктор богослов’я Тауфік 
Гаврилович (Тауфік Джубраїл) Кезма (1882–1958). Він викладав арабську й турецьку 
мови в Київському близькосхідному інституті, працював у кабінеті арабо-іранської 
філології та в Тюркологічній комісії Всеукраїнської академії наук, які очолював уче-
ний-орієнталіст зі світовим ім’ям академік А. Ю. Кримський, обіймав також посаду 
професора Київського державного університету імені Тараса Шевченка, був керів-
ником семінару з арабістики в цьому ж університеті. Т. Г. Кезма відомий і своєю 
перекладацькою діяльністю як визначний перекладач з арабської та турецької мов, 
а також він був автором кількох підручників і навчальних посібників із цих мов. 
Чимало учнів Т. Г. Кезми стали видатними арабістами й тюркологами. Своїми цін-
ними порадами він допоміг і Ігорю Федоровичу, коли той почав активно вивчати 
турецьку мову. 

Серед визначних особистостей, яких згадує І. Ф. Черніков, особливу увагу 
привертає орієнталіст, історик і філолог, найвидатніший український дослідник у 
галузі тюркології та історії Євразії, всесвітньо відомий вчений, засновник і керів-
ник Українського наукового інституту при Гарвардському університеті, академік 
НАН України, дійсний член Академії наук і мистецтв США, наукових товариств 
Великої Британії, Туреччини та Фінляндії, засновник і перший директор новоство-
реного Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (з жовтня 
1991 р.), його почесний директор із 1999 р. і перший лауреат його академічної 
премії, автор понад 1000 наукових праць Омелян Йосипович Пріцак (1919–2006). 
Усе своє свідоме життя він плідно досліджував мови та історію тюркських наро-
дів, джерела до історії України (скандинавські й східні) та українсько-турецькі 
відносини в період Середньовіччя. Ось як оцінив багатогранну діяльність О. Й. Прі-
цака щодо заснування Інституту сходознавства та відродження наукового орієнта-
лістичного журналу “Східний світ” І. Ф. Черніков: «Воістину доленосними подіями 
в науковому житті суверенної України є заснування Інституту сходознавства Націо-
нальної академії наук та відродження орієнталістичного журналу “Східний світ”. 
І що знаменно й закономірно: біля джерел цих подій стояв видатний український 
учений, гордість вітчизняної та світової орієнталістики академік Омелян Йосипо-
вич Пріцак…»

Одним із перших українських сходознавців повоєнної доби, який разом із 
І. Ф. Черніковим у 1954 р. закінчив факультет міжнародних відносин КДУ, був 
його друг і колега, визначний вітчизняний вчений, дослідник внутрішньої та зов-
нішньої політики Китайської Народної Республіки й країн Південно-Східної Азії, 
історик і політолог-міжнародник, педагог, дипломат і лектор, доктор історичних 
наук, професор Леонід Овдійович Лещенко (1931–2013). Ігор Федорович дав гли-
бокий і всебічний аналіз синологічних творів Леоніда Овдійовича та його дос-
ліджень з історії країн Південно-Східної Азії. Він дійшов висновку, що “Л. О. Ле-
щенко зарекомендував себе визначним вченим планетарного масштабу. Його 
багаточисельні публікації, індивідуальні монографії, брошури, розділи й статті у 
колективних монографіях та наукових збірниках, часописах та енциклопедичних 
виданнях – переконливе тому підтвердження”. Щодо ораторської майстерності 
Л. О. Лещенка, то І. Ф. Черніков зазначив таке: “Його виступи перед багатьма ауди-
торіями завжди відзначалися феноменальною ерудицією, глибиною і широтою ен-
циклопедичних знань, логікою висловлених ідей та незаперечною аргументацією 
висунутих пропозицій”.
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Високу оцінку І. Ф. Черніков  дав також діяльності та науковій творчості Станіс-
лава Максимовича Пархомчука (1925–1975) – доктора історичних наук, професора, 
політолога-міжнародника, балканіста й сходознавця. Перебуваючи на посаді заві-
дувача відділу історії країн зарубіжного Сходу Інституту історії АН УРСР, у якому 
старшим науковим співробітником працював І. Ф. Черніков, він першочергову увагу 
приділяв вивченню проблем розвитку національно-визвольного руху в колоніаль-
них країнах зарубіжного Сходу, виникненню й становленню в Азії та Африці моло-
дих незалежних держав і співробітництву з ними України. Ось як І. Ф. Черніков 
охарактеризував С. М. Пархомчука: “Учений екстра-класу, наукова проблематика 
якого тією або іншою мірою була близька до сходознавчої, людина невичерпної 
енергії та незаперечної ерудиції, з багатющим досвідом і культурою міжнародного, 
а то і просто людського спілкування…” Зазначимо, що С. М. Пархомчук був від-
повідальним редактором монографії І. Ф. Чернікова, у якій розглядалася Українська 
РСР у відносинах Радянського Союзу з країнами Близького і Середнього Сходу 
(1922–1939).

Добрим словом згадує Ігор Федорович і визначних особистостей, праці яких 
мали сходознавчий характер або були близькими до орієнталістики. Серед них він 
виділяє одного з провідних представників історичної науки України за всю її істо-
рію, історика-міжнародника, доктора історичних наук, професора, заслуженого дія-
ча науки УРСР, лауреата Державної премії УРСР у галузі науки і техніки, автора 
понад 350 наукових праць, надрукованих не лише в Україні, а й у Польщі, Канаді, 
Італії, Ізраїлі та Росії, Рема Георгійовича Симоненка (1928–2012). Він був відпові-
дальним редактором монографії І. Ф. Чернікова, присвяченої радянсько-турецьким 
відносинам у 1923–1935 рр.

Величезні заслуги перед українською наукою має ще один видатний вчений, якого 
добре знав І. Ф. Черніков, Арнольд Миколайович Шлепаков (1930–1996) – історик, 
економіст, політолог-міжнародник, організатор науки, педагог і дипломат, академік 
НАН України та академік Європейської академії наук, мистецтв і гуманістики, за-
сновник і директор Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн 
АН УРСР, доктор історичних наук, професор, автор понад 200 наукових праць. Ігор 
Федорович підкреслює, що Арнольд Миколайович докладав чимало зусиль для під-
тримки вітчизняного сходознавства. Так, він запросив Ігоря Федоровича до свого 
інституту на посаду завідувача відділом країн, що розвиваються, а також І. Ф. Чер-
ніков був його неодмінним радником із дослідження близькосхідних питань. 

Таким чином, спогади І. Ф. Чернікова як безпосереднього учасника відродження 
та подальшого активного розвитку української орієнталістики мають величезне зна-
чення для висвітлення і дослідження історії становлення й генези вітчизняної схо-
дознавчої науки та різних її підрозділів. Вони можуть бути надзвичайно цікавими й 
корисними орієнталістам, тюркологам, історикам, знавцям східних мов, особливо 
турецької, дослідникам історії орієнталістики, викладачам історії країн Азії та Аф-
рики, студентам-історикам та усім тим, кого цікавить і вабить загадковий Схід.
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On 26 September 2017 the 11th International scientific conference “Chinese Civilization: Tra-
dition and Modernity” (Kyiv, September 26, 2017) took place at the Vadym Hetman Kyiv National 
Economic University (Kyiv). The event was attended by 80 participants from Ukraine, China and 
Belarus. The Conference activities were organized into the following sections: 1) China in the 
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ХІ МІжнародна наукова конференцІя
“кИТаЙСЬка цИвІЛІЗацІя: ТрадИцІЇ Та СуЧаСнІСТЬ”
(київ, 26 вересня 2017 р.)

26 вересня 2017 р. на базі ДВНЗ “Київський національний економічний універ-
ситет ім. Вадима Гетьмана” пройшла ХІ Міжнародна наукова конференція “Ки-
тайська цивілізація: традиції та сучасність”, організаторами якої виступили Інститут 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнав-
ців, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана”, Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Конференція була присвячена актуальним питанням формування китайської ци-
вілізації та сучасним тенденціям розвитку соціально-економічної моделі Китаю. 
У цьому році в роботі конференції взяли участь понад 80 представників наукових, 
культурних, політичних та ділових кіл України, Китаю та Білорусі.

Учасників конференції привітали: ректор ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”, д. е. н., 
професор Д. Г. Лук’яненко, директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАНУ к. філол. н. О. В. Богомолов, радник з торгово-економічних питань при По-
сольстві КНР в Україні Лю Цзюнь, президент компанії “Ти і Право” та співзаснов-
ник журналу “Україна  – Китай” Р. В. Ленівський, заступник директора Республі-
канського інституту китаєзнавства ім. Конфуція Білоруського державного універси-
тету В. К. Леонов.

Модерував пленарне засідання проректор з науково-педагогічної роботи та між-
народних зв’язків, д. е. н., професор В. І. Чужиков. На пленарному засіданні учас-
ники конференції мали змогу обговорити ідеї, висловлені в доповідях письменника, 
філософа, культуролога Ван Ге на тему “Культура миру як основа формування 
майбутнього світового суспільства”; зав. відділу Далекого Сходу Інституту сходо-
знавства ім. А. Ю. Кримського НАН України д. філос. н. В. О. Кіктенка на тему 
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“Дисциплінарні та методологічні особливості науки про Китай”; д. п. н., доцента 
Інституту європейських мов і культур Тяньцзінського університету іноземних мов, 
директора Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного універси-
тету Ши Яцзюнь “Про організацію викладання і вивчення китайської мови і підго-
товку кадрів в Україні”; старшого наукового співробітника Національного інституту 
стратегічних досліджень А. З. Гончарука “Глобальний вимір зовнішньої політики 
Китаю”; к. е. н., генерального директора ТОВ аудиторської фірми “КАУПЕРВУД” 
(м. Дніпро) на тему “І цзін” – основа нової економічної теорії”; голови правлінь 
Асоціації ділового співробітництва “Київ – Пекін” та Міжнародного індустріаль-
ного парку, старшого радника Всекитайської асоціації заводського інжинірингу та 
консалтингу (CAPEC) Ю. В. Сенюка на тему «Сучасні тенденції та перспективи 
економічного розвитку Китаю і потенційні можливості українсько-китайської 
співпраці в рамках глобальної ініціативи “Один пояс, один шлях”». Особливу заці-
кавленість та жваву дискусію викликали питання культури гармонії сучасного сус-
пільства, глобального лідерства та зовнішньоекономічної експансії Китаю, питання 
розвитку двостороннього українсько-китайського співробітництва у сферах інфра-
структури, транспорту, безпеки в рамках китайської глобальної ініціативи “Один 
пояс, один шлях”, а також розвитку інвестиційних і торгово-економічних відносин.

Під час роботи конференції відбулося обговорення актуальних питань на сек-
ційних засіданнях за відповідними напрямами роботи. Зокрема, секція 1 “Китай у 
сучасному світі: міжнародно-політичний аспект” (модератор – А. З. Гончарук, стар-
ший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень), 
секція 2 “Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура” (моде-
ратор – В. О. Кіктенко, д. ф. н., завідувач відділу Далекого Сходу, Інститут сходо-
знавства імені А. Ю. Кримського НАН України), секція 3 “Сучасна модель 
соціально-економічного розвитку Китаю” (модератор – О. М. Яценко, д. е. н., про-
фесор кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ “КНЕУ імені В. Гетьмана”), секція 4 
“Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознав-
ства” (модератор – Ши Яцзюнь, д. п. н., доцент Інституту європейських мов і куль-
тур Тяньцзінського університету іноземних мов, директор Інституту Конфуція 
Київського національного лінгвістичного університету).

Конференція надала майданчик для культурно-просвітницької події: директор 
видавництва “Саміт-книга” І. Степурін презентував книгу Н. Шапліченко “Дика 
слива мейхуа”, що викликало неабиякий інтерес у присутніх.

Щорічна Міжнародна наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та 
сучасність” є унікальним майданчиком, на якому відбувається обговорення китає-
знавчих досліджень, формування стратегій поглиблення відносин між Україною та 
Китаєм.

В. О. Кіктенко
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