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МІГРАЦІЯ І РОЗСЕЛЕННЯ ПЕЧЕНІГІВ
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ ВЧЕНИХ

АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ ІХ–Х СТОЛІТЬ

Анікєєв Д. О.

Початковий етап формування сучасних народів Центральної та 
Східної Європи, які залюднювали протягом доби раннього серед-
ньовіччя землі, прилеглі до степової смуги Європейського кон-
тиненту, характеризують процеси поліетнічної та полікультурної 
інтеграції. Дієвим компонентом згаданих процесів були азіатські 
кочовничі етнічні спільності, пробування яких на землях згада-
них регіонів Європи було наслідком тривалих міграцій у західно-
му напрямі, які починалися зі степів Приуралля та Заволжя. Дана 
обставина обумовлює пріоритетність досліджень етноісторичних 
процесів, що відбувалися у степовій смузі Європи протягом озна-
ченої історичної доби. Зважаючи на те, що дані міграції були три-
валими у часовому вимірі, під час пересувань в середовищі кочів-
ників відбувалися суттєві етносоціальні зміни, що являли собою 
вагомі чинники подальших інтеграційних процесів, які відбува-
лися в Східній та Центральній Європі за участю кочівників. До-
слідження визначеної нами проблематики має відбуватися з ура-
хуванням тієї інформації про кочівників степів Південно-Східної 
Європи, яка наведена у творах учених-географів Арабського ха-
ліфату IX–X століть. Ця обставина потребує виявлення означень 
різних кочових етнічних спільностей у творах зазначених араб-
ських географів, що надасть можливість простежити початкові 
етапи формування етносів Центральної та Східної Європи.

Особливо проблемним у цьому зв’язку є виявлення семантики 
етноніму, який в арабських писемних документах доби раннього 
середньовіччя означає кочову людність печенігів. У європейській 
орієнталістиці дана проблематика опрацьовувалася у контексті 
дослідження етнічного походження та етногенезу цієї людності. 
У науковій праці російського сходознавця-семітолога Д. Хволь-
сона, яка складалася із фрагментів текстів, російського перекла-
ду та коментаря повідомлень Ібн Руста про етноси Східної Єв-
ропи, аналізу відомостей про печенігів приділялася окрема увага 
[Хвольсон 1869]. Втім, оскільки печеніги не були предметом спе-
ціального дослідження цього вченого, він не ставив собі за мету 
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простеження міграційних процесів у середовищі цих кочівників. 
Російський номадолог П. Голубовський проаналізував лише окре-
мі фрагменти текстів арабських писемних джерел про печенігів, 
а головну увагу приділив аналізу давньоруських та візантійських 
хронік і літописів [Голубовский 1884]. Німецький сходознавець 
Й. Маркварт на засадах урахування великої кількості джерельно-
го матеріалу дослідив проблеми етногенезу різних етносів взага-
лі, і кочових зокрема [Marquart 1903]. Однак через помилковість 
методологічних настанов дослідженню Й. Маркварта властиві 
суб’єктивізм гіпотез та певна довільність ототожнень у поєднан-
ні з гіперкритицизмом і безпідставністю кон’єктур. Російський 
арабіст В. Бартольд, як і англійський сходознавець російського 
походження В. Мінорський, на предмет відомостей про печені-
гів зробили текстологічний аналіз лише одного джерела, а саме, 
анонімного персомовного географічного твору “Краї світу” [Бар-
тольд 1973; Minorsky 1937]. Хоча коментар перекладу тексту, 
здійснений цими дослідниками, являв собою детальний аналіз 
усіх етнонімів і топонімів, що містяться в названому творі, але 
власне печеніги не були метою їхнього дослідження. Вони зга-
дуються лише у контексті аналізу повідомлень про інші етноси 
Східної Європи. Радянський арабіст Б. Заходер поєднав велику 
групу повідомлень арабських писемних джерел про Східну Єв-
ропу у “Каспійський звід” [Заходер 1967]. Однак головним за-
вданням цього дослідника було виявлення загальної для багатьох 
арабських авторів ІХ–Х століть інформації про кочовий етнос 
печенігів. Сучасний російський арабіст Т. Калініна також опра-
цьовує проблематику виявлення семантики етнічних назв “ба-
джанак”, але головну увагу приділяє, передусім, виявленню меж 
території мешкання печенігів у згаданому анонімному творі “Краї 
світу” [Калинина 2009]. Таким чином, спеціального дослідження 
міграцій печенігів у творах арабських географів доби раннього 
середньовіччя донині не відбулося. Саме тому у пропонованому 
дослідженні як мету ми визначаємо виявлення семантики само-
назви печенігів та встановлення етапів їхньої міграції за звістка-
ми, наведеними у творах учених-географів Арабського халіфату 
означеної історичної доби.

Найдавнішою за часом свого походження арабською звісткою 
про печенігів є розповідь під назвою “Країна мадярів”, що міс-
титься в повідомленні анонімного мандрівника другої половини 
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IX ст. про людності Центральної та Східної Європи. Це повідо-
млення наведене у сьомій частині компілятивної праці “Книга 
дорогих цінностей” географа початку X ст. Абу ‛Алі Ахмада ібн 
‛Умара ібн Руста. Дійсно, згаданий арабський мандрівник дру-
гої половини IX ст. здійснив подорож від північного узбережжя 
Каспійського моря рікою Волгою, й далі – сухопутним шляхом, 
через територію Київської Русі, до володінь Святополка I Ве-
ликоморавського. Він визначив положення території мешкання 
описаних ним людностей, у меншій або більшій їх віддаленості 
від країни печенігів. Арабський автор назвав відстань від землі 
хозарів до землі печенігів у десять днів шляху, тобто приблизно 
350 км [Ibn Ruste 1892, 143]. Країна, що знаходилася поміж цими 
землями, в уявленні вченого є лісистою і багнистою [Ibn Ruste 
1892, 142]. В іншому фрагменті повідомляється про те, що хозари 
здійснюють походи проти печенігів, буртаси також провадять на-
пади на володіння останніх. Вірогідним є те, що Ібн Русте описує 
прабатьківщину печенігів, адже саме з ними межували володіння 
країни мадярів, тобто “ал-Маджгаріййа”. Текстологічний аналіз 
згадок Ібн Руста засвідчує збереження родового характеру семан-
тики самоназви мадярів, в умовах, коли останні являли собою ко-
чове населення межиріччя Нижнього Дніпра та Нижнього Дунаю. 
Саме тому в цьому текстовому фрагменті йдеться про період, що 
передував витісненню печенігами угорського кочового етносу із 
зазначеної території.

Чітку локалізацію первісного регіону мешкання печенігів мож-
на знайти у творі візантійського імператора Костянтина VII Ба-
грянородного (908–959), під назвою “Про управління імперією”. 
Цей автор повідомив про міграцію цієї людності до Європи, вико-
ристовуючи термін “пачінакіти”. У Костянтина Багрянородного 
зафіксована також інша форма написання цього етноніму, а саме 
“пачінакаї” [Moravcsik 1983, 247–248]. Дана графіка написання 
досліджуваного етноніму набула широкого розповсюдження у ві-
зантійській писемній традиції і перетворилася на звичайну для 
позначення печенізьких племен. Східні форми написання мож-
на спостерігати також в інших мовах, зокрема в латинській /Pi-
zenaci/, вірменській /Pacinak/, грузинській /Pač’anїg/, осетинській 
/Bedzänäg/ [Moravcsik 1983, 249]. Отже, термін, що аналізується, 
являє собою візантійське відтворення самоназви досліджуваної 
кочової людності. Згідно з відомостями Костянтина VII Багря-
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нородного, місцем первісного пробування “пачінакітів”, тобто 
печенігів, була територія, розташована поміж ріками, які звуться 
“Атил” та “Геіх”, тобто поміж Волгою та Уралом, яка межувала із 
землями, залюдненими хозарами та гузами [Багрянородний 1991, 
154–155]. Отже, виявляється йдеться про східних печенігів, які 
залишались на території свого первісного розселення після від-
ходу решти цієї людності на захід.

У анонімному перcькомовному трактаті Х ст., названому “Ху-
дуд ал-’Алам” або “Книга меж світу зі сходу до заходу”, звістки 
про печенігів містяться у двох розділах: у 20-му розділі опису-
ються тюркські печеніги і територія їхнього первісного розселен-
ня, а у 47-му розділі означений новий ареал мешкання останніх, 
які звалися хозарські печеніги. У досліджуваному писемному до-
кументі спочатку, безумовно, відображується ситуація до 893 р., 
коли тюркські печеніги воювали із сусідами, що дозволяє зробити 
висновок про їхню відносну самостійність. В “Худуд ал-’Алам” 
відсутнє чітке описання кордонів мешкання тюркських печенігів. 
Анонімний автор не згадав про те, що територія проживання цієї 
людності сягала межі частини “населеної чверті Землі”, а порів-
няння з кімаками засвідчує про пробування їх на досить холодній 
території [Hudud 1937, 101].

У 44-му розділі досліджуваного писемного документу опису-
ється розташування на схід від русів так званих “Печенізьких гір” 
[Hudud 1937, 159]. Імовірним є те, що названий топонім означає 
Уральські гори або західні відроги цього гірського пасма. У 6-му 
та у 43-му розділах згадується про те, що ріка болгар, під назвою 
Ітіль, відділяє тюркських печенігів від буртасів, під якими автор 
“Худуд ал-’Алам”, зазвичай, мав на увазі волзьких болгар. У 20-
му розділі буртаси згадуються на схід від печенігів, а західни-
ми сусідами гузів названі тюркські печеніги [Hudud 1937, 101]. 
Отже, виявляється, що територія мешкання печенігів простягала-
ся від Уральських гір до правого (західного) берега Волги. Згідно 
із 44-м розділом тексту загадкова ріка “Рута”, що тече на захід, 
бере свій початок із гір, розташованих на кордоні між печенігами, 
мадярами і русами [Hudud 1937, 159]. Дану звістку доцільно по-
яснити уявленням автора про перебування печенігів та мадяр на 
південний захід від вигину Волги. Вірогідним є те, що ріка “Рута” 
являла собою кордон поміж печенігами і русами. Вважається, що 
названий гідронім означає реальний ландшафтний об’єкт, напев-
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не, верхів’я Волги, Оки або Дону [Калинина 2009, 35]. Отже, у 
згаданих розділах твору регіон мешкання печенігів локалізова-
ний на територіальному просторі, означеному поміж Уральськи-
ми горами і рікою Волгою.

Другий етап міграції досліджуваної людності являв собою 
переселення тюркських печенігів із первісного регіону мешкан-
ня до степів Північного Причорномор’я. Цей процес відбувався 
під тиском тюркомовних племен гузів, що вирушили наприкінці 
ІХ ст. з Приуралля і басейну річки Сирдар’ї до Східної Європи 
[Голубовский 1884, 18]. При цьому, печеніги залюднювали зем-
лі, суміжні з територією Хозарського каганату [Артамонов 1962, 
336]. Прагнучи послабити тиск з боку печенігів, хозари уклали 
союзну угоду, внаслідок чого печеніги змушені були відійти на 
захід, витіснити угрів з Донсько-Дунайського межиріччя і опану-
вати степову смугу Північного Причорномор’я. Про той час, коли 
відбулася дана подія, Костянтин Багрянородний повідомив двічі, 
а саме як таку, що відбулася за 50 та за 55 років до того часу, коли 
він писав свій твір. Оскільки його твір був написаний у 948 р., то 
виявляється, що ця подія мала місце близько 894 або 899 р. Пові-
домляється і про те, що територія розселення печенігів у степовій 
смузі Північного Причорномор’я знаходилася на відстані у п’ять 
днів шляху до земель хозарів і огузів, у шість днів шляху до зе-
мель аланів та десять днів шляху до території мешкання мордви. 
Окрім цього візантійський автор пояснює, що після відходу ма-
дярів з “Atil közöt”, тобто “межиріччя”, у даному випадку – межи-
річчя Нижнього Дніпра та Нижнього Дунаю, печенізькі володіння 
поширилися у західному напрямку, на землі, що простягалися від 
нижньої течії Дунаю до міста Саркел, яке являло собою хозарську 
фортецю на р. Дон. Отже, до середини Х ст. територія мешкання 
печенігів простягалась від середньої частини Карпат, до вигину 
Дніпра. Через землі “Печенегії” протікали Дніпро, Південний 
Буг, Дністер, Прут і Сирет [Багрянородний 1991, 171].

У 47-му розділі “Худуд ал-’Алам” є звістки про той регіон, 
де печеніги перебували протягом 889–893 рр., тобто про землі 
Приазов’я. Зокрема, повідомляється про те, що “Хозарські гори” 
розташовані на південь від осель хозарських печенігів. Згідно з 
уявленням автора досліджуваного твору, дане гірське пасмо являє 
вододіл Волги і Дону та межу, що відокремлює на сході хозарських 
печенігів від хозарів. На півдні хозарські печеніги межують з ала-
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нами. Згадка про “Море гузів”, що знаходиться на захід від осель 
хозарських печенігів, є уявленням про конфігурацію північно-
східного вигину Чорного моря. На півночі і частково на заході 
“Мірват” називається у якості сусідів хозарських печенігів [Hudud 
1937, 160]. Семантика цього етноніму поширюється на мадярів 
[Бартольд 1973, 542]. Наведені повідомлення відображують ситу-
ацію, що мала місце приблизно у 900 р., коли на короткий термін 
мадяри відтіснили печенігів від болгар. У всякому разі, доцільно 
припустити, що печеніги після того, як мадяри відійшли з “Леве-
дії”, тобто території між Волгою і Доном, підтримували зв’язок з 
останніми, доки печеніги знов не атакували їх і витіснили до но-
вої території, розташованої поміж Дніпром і Серетом. Тому по-
ступово саме під час того періоду мадярської міграції, коли вони 
займали територію “Atil közöt”, автор “Худуд ал-’Алам” згадує їх 
у якості західних сусідів хозарських печенігів.

Географ Х ст. Абу Ісхак ал-Фарісі ал-Істахрі у творі “Книга 
шляхів та царств” зазначає, що “різновид тюрків, званих печені-
гами, був витіснений зі своєї землі, і розташувався між хозарами 
та Візантією” [al-Istakhri 1870, 10]. Також цей арабський географ 
згадує печенігів у контексті інформації про інший споріднений 
тюркомовний етнос, а саме – про башкирів. Згідно з цією інфор-
мацією, “басджірт”, тобто башкири, поділяються на два види. 
Один вид мешкає поблизу від гузів та володінь Волзької Болгарії, 
якій вони підкоряються. Інший вид башкирів межує з печеніга-
ми. Останніх ал-Істахрі вважав за тюрків, які є сусідами Візантій-
ської імперії [al-Istakhri 1870, 225]. Отже, одна частина башкирів 
залишалась на сході, у той час, як друга їхня частина мешкала на 
території, що була суміжною з печенігами та з Візантією. Ймо-
вірним є те, що під останніми розумілися мадяри. Щодо пече-
нігів, то вони називаються сусідами мадярів і Візантії. Відстань 
від землі печенігів до землі башкирів складала десять днів шляху 
[al-Istakhri 1870, 227].

Наступник ал-Істахрі Абу ал-Касим (Мухаммад) Ібн Хаукал 
ан-Нисибі у своєму творі, що відомий під назвами “Книга шля-
хів й царств” та “Книга картини Землі”, означив печенігів етноні-
мом “баджнак”. Інформація про дану людність наведена у пере-
ліку етносів після згадок про “ар-рус”, “ат-турк” та “ас-сакаліба”. 
Оскільки вони презентовані Ібн Хаукалем як такі, що їх землі 
межують з землями хозарів та болгар, слід припустити, що йдеть-
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ся про другий етап міграції досліджуваної кочової людності [Ibn 
Haukal 1873, 78]. Окрім цього, повідомляється, що на півночі Ві-
зантія межує з областями “ал-баджанакіййа” та “басджірт”, тобто 
печенігів і башкирів [Ibn Haukal 1873, 133]. До того ж, у творі 
Ібн Хаукаля наведений аналогічний з ал-Істахрі сюжет щодо двох 
різновидів башкирів [Ibn Haukal 1873, 285].

У “Записці” мандрівника Х ст. Ахмада ібн Фадлана ібн ал-
Аббаса ібн Рафіда ібн Хаммада міститься згадка про печенігів, 
які “бідні у протилежність до гузів” [Кестлер 2006, 312]. Даний 
писемний документ являє собою свідчення очевидця, написа-
не у 922 р., тобто вже після міграції печенігів із своєї прабать-
ківщини на захід. Тому, на наш погляд, місце проживання цієї 
людності належить сконцентрувати у Заволжі. Інший арабський 
мандрівник і географ Х ст. Абу Дулаф Міс’ар ібн ал-Мухалхіл 
ал-Хазраджі ал-Йанбу’ї відвідав двір Саманіда Насра ІІ ібн Ах-
меда (301–331/914–943), того самого, під час правління якого Ібн 
Фадлан відвідав Середнє Поволжя. Близько 331/942 р., коли у Бу-
харі побувало китайське посольство, Абу Дулаф супроводжував 
його. Тому він відвідав Середню Азію, східний Туркестан, Тибет, 
а згодом через Китай подорожував до Індії, і звідти, через Сіджіс-
тан, повернувся до мусульманських країн. Під час цієї подорожі 
мандрівник деякий час перебував у країні печенігів. Він звернув 
увагу на той факт, що печеніги ведуть війни між собою, вживають 
як їжу лише просо, і нікому не сплачують данини. Довжину їх-
ньої землі він визначив у дванадцять днів шляху і повідомив, що 
країна печенігів простягається до землі слов’ян [Abu Dolef 1845, 
8, 33]. Ми вважаємо за ймовірне, що згаданий арабський мандрів-
ник відвідав первісне місце мешкання печенігів, а саме регіон, 
розташований поміж Уралом і Волгою. Тому можна припустити, 
що лише певна частина печенігів відійшла до степів Північного 
Причорномор’я. Решта цієї людності не залишила своєї прабать-
ківщини.

Багато питань щодо ідентифікації етноніму печенігів містять 
згадки, що наведені у творах ученого-адіба середини Х ст. Абу ал-
Хасана Алі ал-Масуді. Зокрема, у його праці “Книга попереджен-
ня й перегляду” є розповідь про збройне вторгнення на територію 
нижньодунайських володінь Візантійської імперії союзу кочових 
племен, яке відбулося після 320 / 932 р. Зважаючи на те, що голо-
вним об’єктом цього вторгнення було місто Валандар, яке ото-
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тожнюється дослідниками з селищем Дебелтос, що знаходиться 
поблизу від сучасного болгарського міста Бургас, належить ува-
жати, що ареною бойових дій під час даної історичної події були 
землі, розташовані на південь від дельти Дунаю [Miquel 1975, 
308]. Отже, згадані кочівники вторгнулися на ці землі з території 
буджакського, тобто печенізького, степу, що розташовувався на 
північ від дельти Дунаю. Щодо самоназви тих племен, які входи-
ли до складу досліджуваного об’єднання кочівників, то ал-Масуді 
згадав, що до цього союзу входили чотири племінні угрупування, 
два з яких мали самоназви печенігів, тобто “баджанак” й “бадж-
на”, а два інші названі відповідно “баджгірд” та “нукарда” [Al-
Masudi 1894, 180]. Щодо першого з названих етнонімів, то він 
є самоназвою башкирів, які на початку IX ст. оселяли землі, що 
простягалися від Середнього Прикам’я до Приуралля. Перебу-
вання башкирів у Подунав’ї, на нашу думку, могло бути спричи-
нене рухом на захід мадярів, до якого були залучені деякі сусідні 
мадярам та кревні їм племена башкирів. Отже, можна впевнено 
співвіднести другий етнонім, а саме “ан-Нукарда”, з самоназвою 
угрів-огурів, наведеною в спотвореній арабській передачі. Після 
відходу мадярів із межиріччя Нижнього Дніпра і Нижнього Ду-
наю під натиском печенігів, ця етнічна спільність перебувала на 
території, прилеглій до печенізьких володінь із заходу [Істория 
Венгрии 1971, 92–93]. Тому ми вважаємо, що були можливі су-
місні напади деяких окремих печенізько-мадярських племінних 
угруповань на придунайські володіння Візантійської імперії.

В іншому творі ал-Масуді – “Золоті луки і родовища коштов-
ностей”, йдеться про чотири народи “ат-Турк”, володіння яких 
межують із країною хозарів. Одним із цих народів поряд із “йадж-
на”, “баджгірд” і “нукарда” були “баджнак”. Останніх можна іден-
тифікувати із печенігами [Macoudi 1864, 59]. Ал-Масуді повідомив 
про війни між печенігами і візантійцями, що відбувалися близько 
935 р., імовірно, по інший бік Дунаю. При цьому вказується на те, 
що країна печенігів знаходиться на захід від земель хозарів.

Слід зазначити, що печеніги на цей час знаходились на так 
званій табірній стадії кочування, яка у суспільстві номадів від-
повідає періоду військової демократії. У цей період номади ко-
чують великими угрупуваннями, очолюваними родоплемінною 
верхівкою. При табірному кочуванні у номадів відсутні постійні 
стійбища. Саме тому майже не можливо прослідкувати кочівни-
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ків цього етапу розвитку археологічно. З цього часу залишились 
тільки окремі курганні поховання [Князький 1996, 34].

У зв’язку з цим писемні джерела є єдиним інструментом рес-
таврації суспільно-політичного устрою кочових племен. Інформа-
ція, наведена в творах учених Арабського халіфату ІХ–Х століть, 
певною мірою, є також обмеженою. Саме тому нам необхідно за-
лучити до аналізу відомості Контянтина Багрянородного. Згідно з 
останнім, “Пачинакія” розділена на вісім “фем” на чолі зі своїми 
архонтами. Надалі наведені відомості про самих архонтів печенігів 
та про порядок наслідування влади у печенізьких “фемах”. Повідо-
мляється, що влада у фемах переходить до двоюрідних братів, тому 
що за давнім звичаєм правителі печенігів не мали права передавати 
свою владу дітям або братам, щоб не було монополії одного роду 
[Багрянородный 1991, 157]. Окрім того, ніхто сторонній не міг 
стати архонтом. При цьому вісім фем розділяються на сорок час-
тин і мають архонтів нижчого розряду [Багрянородный 1991, 155]. 
Отже, організація печенізького суспільства носила патріархально-
родовий характер. Їхні об’єднання являли собою старовинні роди, 
кількість їх доходила до сорока, і які очолювались архонтами ниж-
чого розряду – родовими старійшинами, а їхні об’єднання склада-
ли великі орди, звані “феми”. Останні очолювались родоплемінни-
ми архонтами – вождями, ханами.

Таким чином, досліджувані арабські писемні джерела відо-
бражують два етапи міграції печенігів: первісний, що охоплював 
часи перебування цієї людності у Волзько-Уральському регіоні, 
і другий, що настав після опанування печенігами Дунайсько-
Донського межиріччя. Семантика етноніму, що означає печенігів, 
поширюється на обидва названі територіальні простори. В окре-
мих випадках має місце контамінація відомостей про територію 
мешкання печенігів. Інформація є достовірною і адекватною ет-
ноісторичним процесам, що відбувалися у степовій смузі Схід-
ної Європи. Особливого значення набуває у кожному випадку 
виокремлення тієї частини інформації, в якій йдеться саме про 
печенігів. Є необхідність комплексного дослідження документів 
різного походження задля реставрації суспільно-історичних від-
носин у середовищі цих номадів.

На наш погляд, результати даної наукової розвідки можуть 
бути використані для дослідження міграційних і асиміляцій-
них процесів у середовищі кочівників, і, як наслідок, розуміння 
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особливостей формування осілих етносів у Центральній Європі. 
Виявлення саме двох, а не типових для номадів трьох, етапів мі-
грації печенігів дозволить відтворити механізм етноісторичних 
процесів кочівників на території Південно-Східної і Центральної 
Європи.
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ЗАЧИНИ У НАРОДНИХ КАЗКАХ КРИМСЬКИХ 
КАРАЇМІВ – КАРАЇВ

Будник Н. В.

Становлення й відокремлення казки як жанру фольклору із 
загальної міфологічної традиції оповідання відбувається на пев-
ному, більш пізньому етапі розвитку культури народу. У казках 
можна відшукати сховані від поверхневого погляду сліди міфоло-
гічного мислення, тотемічних вірувань, міфологічного сприйнят-
тя світу. Практично з перших рядків казка захоплює, заворожує й 
переносить слухачів в іншу реальність, що здається чистим ви-
мислом. Казки багатьох народів починаються з так званих зачи-
нів, саме вони відкривають чарівне, нереальне оповідання. У да-
ній статті ми постараємося пояснити природу й значення зачинів 
у народних казках кримських караїмів.

У фольклорній спадщині караїв збереглися наступні назви ка-
зок: масал, масєль, фасил і йомак.

Слово “масал” – це фонетично видозмінений варіант араб-
ського “мєсєль”, що означає повчальне слово, порада. Швидше за 
все, термін перейшов з турецької прямо або за допомогою крим-
ськотатарської мови. Наприклад, у турецькому фольклорі поряд зі 
словами “масал” й “масєль” при позначенні казки зустрічаються 
також слова “метель” й “матал”. А в деяких областях Туреччини, 
поблизу м. Анкари, практично до всіх зразків фольклору, таких як 
тюркю (пісня), і навіть бильмедже (загадка), застосовують одне 
слово – “мєсєль” [Teyzel Naki 1971, 3].

Слово “фасил” згідно з “Караїмсько-російсько-польським” 
словником перекладається як випадок, подія, пригода, і також 
має арабське походження [Караимско-русско-польский словарь 
1974, 593].

На думку Сераі Марковича Шапшала1, типова караїмська каз-
ка – йомак – починається з обов’язкової приказки – йомак баши 
[Шапшал 1962]. В “Опыте словаря тюркских наречий” Радло-
ва В. В. слово “йомак”, “йомах” також перекладається як “каз-
ка”. Крім того, В. Радлов вказує, що це слово крім тракайського 

1 д.ф.н., ст. сотрудник АН Литовской ССР, основоположник караим-
ского краеведческого музея в Вильнюсе; годы жизни – 1879–1961.
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діалекту караїмської мови зустрічається також у чулимському2 
і барабинському3 наріччях [Опыт словаря тюркских наречий 
1899, Т. 1, 446].

У кримськотатарській мові збереглося слово “джумак”, що по-
значало як загадку, так і казку. Зокрема, у творі відомого крим-
ськотатарського суспільно-політичного діяча Н. Челебиджихана 
“Молитва ластівок” (“Къарылгъачлар дуасы”) є спогад автора про 
те, як вчитель розповідав казку – джумак. Приводиться “текерле-
ме” – казковий зачин: “Zaman zaman ekende. Evel zaman ekende...
Opuk ulema ekende...Qarılgac qadı ekende...Duvadaq mufti ekende...” 
[Кандым 2002, 156]. Це всього лише один з коротких варіантів 
казкових зачинів. Потрібно відзначити, що за формою розглянуті 
нами казкові зачини кримських караїмів, кримських татар і турок 
схожі. Тут можна говорити, що караїмські “йомак баши” і крим-
ськотатарські й турецькі “текерлеме” по суті однакові явища. Для 
приклада приведемо деякі з них.

2 Самостоятельный тюркский язык смешанного типа с преобладаю-
щими уйгурскими и кыпчакскими чертами [24].

3 Барабинский диалект, Барабинское наречие [Baraba] – распро-
странён в Новосибирской области России. Численность – до 8 000 чел. 
Письменных памятников нет. В научной литературе принята запись в 
транскрипции В. В. Радлова на кириллической основе. Фонетический 
состав: 12 гласных. Характерно постепенное передвижение от пратюрк-
ского к поволжско-татарскому вокализму под влиянием татарского (ка-
занского) языка.

В настоящее время барабинское наречие на говоры не делят. 
Наблюдаются некоторые фонетические и, реже, морфологические раз-
личия в языке на Барабе (Барабинский район) в отличие от других за-
нимаемых барабинскими татарами районов. В первом случае несколько 
ярче сохранились исконно барабинские языковые черты, а в послед-
нем – больше сказалось влияние татарского языка.

Видимо такое положение и существование в прошлом родоплемен-
ных подразделений у барабинских татар отражает существование в про-
шлом говоров в наречии барабинских татар. У Радлова В. В. прослежи-
ваются “следы” теренинского (аул Теренино у озера Каргат) и омского 
(племя бараба на реке Омь) говоров. У Дмитриевой Л. В. (Языки мира. 
Тюркские языки. Барабинских татар язык.) – “слабые следы” барабин-
ского (Барабинский район) говора [25].
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Йомак баши, що зустрічаються у фольклорі кримських кара-
їмів:

“Zaman zaman ekende, pire berber ekende, deve dellek ekende, 
suv sığır katır ekende, men on beş yaşında ekende,baba beşlikte bala 
ekende, men babamnıñ beşigini tınğır-mınğır tebretkende, qaplu-qap-
lu baqalar qanatlandı uçmağa; deñizge bie ateş tüşti, balıqlarnıñ sırtı 
pişti, evle ki araba tuttılar Balıqlavağa qaçmağa, Aqmecitniñ minaresi 
egildi Salğırdan suv içmege. Eski Kırımğa gemi yanaştı qarşı qarşığa 
Stambolğa köçmege.

O yalan, bu yalan, doğrısı: filni yuttı bir yılan. Hıncı bolasıñ, Mıncı 
bolasıñ, eger bu hekiyeti tıñlamasañ, hamam toqmağı qadar çıban çı-
ğarasın. Hekiyedir bunıñ adı – tıñlamaq ilen kelir dadı.

Az mı keter, uz mı keter? Altı ay, yaz, baar bır küz mı keter? Ayla-
nıp artına baqsa – yıne boyı yol keter.

Diñle endi hekiyeti – dülberler elinden şikayatı. Boz eşeq kiydi 
fistanıñ, bardı yıqtı erbaqanıñ qavun harpuz bostanını. Bir batman-
dır qavunı, eki bindir harpuzı. Ketiriptiler, ketiriptiler, keseler, üstüne 
şeker seperler, onu da yerler sabahtan. Bahçisaray han-tahtı, Akmecit 
Salğıra baqtı, Gözlüveniñ ilk baar vahtı açılmamış gülleri yığdır.

Az mı keter uz mı keter? Altı ay, yaz, baar, bır küz mı keter? Etik 
elde, çubıq belde; dere-töpe, düm düz keter. Qoçerek, qonaraq, ka-
ve-tütün içerek keter. Tüveden çamur, tabanına toz degmez. Aylanıp 
artına baqsa – arpa boyı yol keter.

Aysa bayda buza bar, içer bolsan, anda bar. Bahsarayda güzel bar, 
quçar bolsañ, anda bar....” [Шапшал 1918, 16–17].

“Zeman zeman ekende, pire berber ekende, deve dellek ekende, 
suv sığır katır ekende, men on beş yaşında ekende, babam beşikte bala 
ekende, nenem qındaqta ekende, men babamnıñ beşigini tınğır-mınğır 
tepretkende, qaplu qaplu baqalar qanatlandı uçmağa, denizğa bir ateş 
tüşti, balıqlarnıñ sırtı pişti, evlaki araba tuttılar Balaqlavağa qaçmağa, 
Akmeçitnıñ minaresi egildi Salgırdan suv içmege, Eski Kırımğa gemi 
yanaştı qarşı qarşığa Stambolğa qoçmağa.

O yalan, bu yalan, dogrısı – filni yuttı bir yılan. Hıncı bolasıñ, 
Minci bolasıñ, eger bu hekiyeti dıñlamasañ, hamam toqmağı qadar 
çıban çığarasın; ençelos, pençelos hurnası qadar fiskeler atasıñ. Men 
hamamda yatar edim, yastıçığım marmar edı, töşeçigim yoldaş edı, 
keldi bir gurbat ayttı: saña bir kelin aldım dedi, boyı boynına, eli eline, 
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öpseñ bir defa, quçsan bir sefa, qaşları elâl, yanaqları al, dudaqları bal, 
oymaq avuzlı, badem burunlı, bir hoş gülüşlı, durunç memeli, kalem 
parmaqlı, teni biyaz, baqışı hoş, elâ gözli, şirin sözli, surma saçlı, qa-
lem qaşlı, inci tişli, yigit eglencası, civan delisi. Ketti aqılım, qalmadı 
fikirim, büküldi belim, dutuldu tilim. Oldım zevdaya.

Bardım baqtım kelinni: kök qarınlı, patlıcan burunlı, her sabah 
qalqar, dudağı sarqar, körenler qorqar, başı keli, arqası yağır, eki qulaq 
birden sağır. Dutmaz eli, bükülmüş beli, dolanır tili, sankim bir deli, 
sarqar başı, düqülmiş dişi, seksandır yaşı, bitmişdir işi. Burnı aqar, 
egri baqar, bağırımkâr; Hekiyedir bunıñ adı, tıñlamaq ilen gelir dadı.

Az mı keter, uz mı? Altı ay, yaz bahar, bir küz mı keter? Enış ket-
mez, yoqış keter. Dere-tepe dubduz keter; dere demey, tepe demey: 
deryalardan yol kibik, tepelerden sel kibik, qoçaraq, qonaraq, qave, 
tütün içerek, buz üstüne çoqraq, kimi yalan, kimi kerçek, aylanıp artı-
na baqsa, yine boyu yol keter.

Tıñla endi hekiyeti, dilberler elinden şikayatı. Boz eşaq kiydi fista-
nı, bardı yıqtı Erbaqanıñ qavun qarpuz bostanı, bin batmandır qavunı, 
eki bindir harpuzı, ketirirler, keserler, üstüne şeker seperler onı da yer-
ler sabahtan. Bahçesaray han tahtı, Akmecit Salgıra baqtı, Gözlveniñ 
ilk bahar vahtı açılmamış gülleri yığdı.

Az mı keter, uz mı keter. Etik belda, çubuk elde keter, aylanıp artı-
na baqsa, arpa boyı yol keter. Orga bardım: at etinden, baygur (ayğır) 
sutundan, tezek tutundan, ayran çanağı qalqmaz boldu omuzdan. Ay – 
saviyada (Ay-sava) buza bar, içar bolsan onda bar, bahsarayda guzel 
bar, quça bolsan anda bar...” [Кокенай (рукопись), 46–47].

Приклади текерлеме з народних казок кримських татар:
“Evel, Evel ekende, evel zaman ekende, deve dellâl ekende, sen 

beşikte ekende, men eşikte ekende, qazalar torğay ekende, kunumuz 
baqır ekende, evimiz taqır ekende, suv sığır amamcı ekende, baqa ber-
berci ekende, qaplı-quplı baqalar qanatlandı uçmağa, deryadaki balıq-
lar kira tuttı qoçmege, qaynata bekmez qaynata, qızı qaşını oynata.

Perdeqay Perdeqay ekende, Perdeqay keldi cuvurıp, çalğı sabını 
suvurıp. Ştanına baqsañ avı yoq, qavtaşına baqsañ qavı yoq. Mına 
sizge bir taqmaq, masalımnı diñlep baq...” [Къырымтатар халкъ 
масаллары 2008, 27].

«Evel, Evel ekende, evel zaman ekende, develer dellâl ekende, sen 
beşikte ekende, men eşikte ekende, qazalar torğay ekende, kokumuz 
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baqır ekende, erimiz taqır ekende, suv sığır amamcı ekende, qaplı-quplı 
baqalar qanatlandı uçmağa, deryadaki balıqlar kira tuttı qoçmege...

Qaynata bekmez qaynata, qızı qaşını oynata. Oynatma qız qaşıñnı, 
keser babañ başıñnı. Senin babañ tav başı, menim babam suv başı. 
Suv başınıñ atları arpa aşap kişneşir, kürpe aşap tişleşir, eniş kelse: 
“Tır!” – demez, qır kelse de: “Cur!” – demez. Altmış baqla arpañnı, 
edim demez şu atlar. Uç quyunıñ suvunı, içtim demez şu atlar...

Perdeqay Perdeqay ekende, Perdeqay keldi cuvurıp, çalğı sabını 
suvurıp. Ştanına baqsañ avı yoq, qavtaşında qavı yoq. Mına sizge bir 
taqmaq, masalımnı diñlep baq...» [Къырымтатар халкъ масаллары 
2008, 346–347].

У турецькому фольклорі текерлеме виконувався не тільки як 
зачин казки. Існує безліч варіантів текерлеме, залежно від випад-
ку, коли вони промовляються. Це можуть бути приспіви, які чи-
тають під час свят (народження дитини, весілля); похорону; різні 
замовляння від хвороб; приспіви, пов’язані з деякими вірування-
ми; лічилки в іграх і т. д.

От деякі приклади текерлеме, які виконувалися як зачини ту-
рецьких народних казок:

“Evvel zaman içinde, halbır sarat içinde. Sarada (kalburun büyüğü) 
bir od düştü. Qarpuz domaldı qaçtı. Balıq qavağa uçtu...”

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellak iken, eski 
hamam içinde, hamamcının tası yok, külhancının baltası yok, bu ya-
lanın ötesi yok...”

“Evvel zamanda iken, kalbur samanda iken, az iken, uz iken, anam 
evde kız iken, deve boku koz (ceviz) iken, kara tavuk kömürcü, saksa-
ğan berber iken, at ekmekçi, köpek dülger iken, deve bezzaz (kumaş 
satan) horoz tellal iken, tavuk saatçi eşek tuzcu iken, koyun kayyum 
(camide temizlik yapan adam), keçi müezzin iken, tilki simsar, kedi 
çuhadar (lâhyalık) iken.

Anam eşikte iken, babam beşikte iken. Anam ağlar anamı sallardım, 
babam ağlar babamı sallardım derken babam düştü beşikten. Ben hop-
landım eşikten. Anam kaptı maşayı dolandırdılar bana dört bir köşeyi...

Anam kaptı yarmayı (iri odun parçası), ben ocaktan dolmayı, do-
lapta koptu patırdı, yoğurt üstüme atıldı, aklım kaçtı kurtuldu...” [Pe-
retev 2007, 58–60].
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Наведені вище приклади зачинів між собою схожі за фор-
мою – всі вони римовані й ритмічні, що сприяє залученню уваги 
слухача. Що ж стосується змістовних розходжень, то тут взагалі 
важко говорити про присутність якого-небудь змісту. Описува-
ні події настільки нереальні й смішні, що важко й безглуздо їх 
співвідносити з якими-небудь реальними історичними фактами. 
Однак усі зачини мають одну загальну рису – вони відкривають 
казкове оповідання, переносячи нас у далекі, нереальні часи: 
“Zaman zaman ekende”, “Evel zaman ekende” – “Колись давно…”, 
“Bir zamanda bar іken, bir zamanda yoq iken…” – “Колись було – не 
було...” – с цих слів починаються практично всі приказки. Повні 
приказки збереглися далеко не у всіх казках. Однак, навіть якщо 
на початку казки відсутній довгий вступ, обов’язково є присутнім 
хоча б перший рядок зачину з наведених вище варіантів.

Формули, за якими починаються башкирські народні казки, за 
своєю формою та змістом також схожі з кримськокараїмськими 
“йомак баши” та кримськотатарськими “текерлеме”. Традиційні 
зачини казок башкирського фольклору мають віршовану фор-
му і являють собою маленькі оповідання-небилиці. Називають-
ся вони – “хамак”, що знову повертає нас до караїмського слова 
“йомак”. У таких зачинах звичайно розповідається, що герої каз-
ки жили колись дуже давно. Причому не тільки присутні слова 
“давним-давно” (борон борон заманда), але й перераховуються 
різні небилиці: “Давним-давно, коли сорока була сенатором, го-
робець – начальником, коза – командиром, жив-був, кажуть, в од-
ному аулі якийсь чоловік” [Сулейманов 1984, 250–251].

Слово “йумах” зустрічається також у чуваському фольклорі та 
у тувинців Алтаю.

У чуваській мові поняття про казку передається двома термі-
нами: “йумах” й “халап”. Причому походження терміна “йумах” 
зв’язують зі словами “юм”, “юммас”, що означає заклинання, ча-
руючий вплив на кого-небудь або що-небудь за допомогою слів 
і дій магічного характеру. Слово “халап”, у свою чергу, перево-
диться як “цікава бесіда”, “розмова”. Термін “юмах” найчастіше 
застосовується до чарівних казок і казок про тварин. Казки ж піз-
нішого часу створення, тобто побутові і новелістичні, визнача-
ються як “халап” [Сироткин 1965, 54–55].

У тувинців Алтаю терміном “домак” визначаються міфи, ска-
зання про створення Всесвіту [Сказки и предания алтайских ту-
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винцев 1994, 18]. У казкових зачинах тувинців також збережений 
опис древнього часу:

“Ааа..в давнее время, время, когда возник мир, росла тогда тра-
ва такая – с корнями, что волчьи хвосты, с колосьями, что лисьи 
хвосты….Ааа – вода текла из безводной теперь земли, трава росла 
из бестравной теперь земли, скота было столько, что не настичь его 
было голосом, подданных было столько, что не настичь их было 
законами…Это было время, говорят, когда хвост верблюда касался 
земли, когда рога горного козла задевали небо…и т. п.”;

“Ну, дети мои, сейчас я первым расскажу сказку. Столько было 
темно-пятнистых коней, говорят, что они весь Алтай наполняли. 
Столько было темных черногривых коней, говорят, что они весь 
Хангай наполняли. Золотой источник и источник серебряный 
служили им водопоем, так ведь говорят! А пестрая большая гора 
Сюмбер-Уула служила им заслоном, говорят. Начал вертеться 
земной шар. И был сотворен Чингис Хаан, говорят…”

“Когда возникла земля и вселенная во всей красе, когда раска-
чивались молодые деревья, высотой в тридцать саженей и трава 
осока, высотой в три сажени…” [Сказки и предания алтайских 
тувинцев 1994, 154–157].

Подібні зачини, у яких слухачам розповідають про далекі від 
реальності давні часи, існують й у культурах інших народів. Але 
зберігаються вони більше у формі міфів.

Характерна ознака міфу, на думку Мелетинського Е. М. – від-
несення дії, про яку розповідається, до міфічних, далеких, са-
кральних часів. Ця ознака яскраво виступає у фольклорі багатьох 
племінних груп американських індіанців та австралійських наро-
дів. Зачини на кшталт наступних: “Це було тоді, коли звірі були 
людьми”, “Коли жив Ворон і його народ”, “Коли земля тільки 
що створювалася” і т. ін., своїм корінням сягають уявлення про 
міфічний час і тотемних предків. З повним забуттям тотемічних 
вірувань подібні зачини здобувають іронічний відтінок. У розви-
неній казці їх витісняє зачин, який вказує на невизначений час і 
місце дії [Мелетинский 1970, 144].

На підставі виявлених паралелей можна сказати, що збереже-
на в караїмському й кримськотатарському фольклорах приказка 
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виявляє собою реліктову форму колишнього міфологічного по-
бутування казки. У цьому випадку міф можна розглядати як пер-
винну форму усного оповідання, що, через століття, втратила са-
кральний зміст і ритуальне значення.

Одна із самих головних тем у міфології – походження Всесві-
ту, перетворення Хаосу в Космос, де описується послідовне по-
ходження частин світу і його елементів. М. Элиаде вказує, що в 
космогонічних міфах різних народів і племен, спочатку в загаль-
них рисах, згадуються основні моменти створення Світу, а далі 
розповідається про генеалогію королівської сім’ї, або вождя, або 
про історію походження племені [Элиаде 2005, 40].

Стеблева І. В., займаючись аналізом літературних канонів в 
орхонських текстах, приходить до висновку, що вони складені від-
повідно до архаїчної системи оповідання в тюркомовній словес-
ності [Стеблева 1976, 50–55]. У текстах присутній – зачин, зміст і 
кінцівка, складені за певною схемою. Причому китайський текст 
напису на пам’ятнику Кюль-Тегину, не має схожості з тюркським 
текстом, ні по змісту, ні по побудові. Крім того, китайський текст 
написаний прозою.

Оповідання на честь Кюль-Тегину починається із зображення 
часу міфологічного минулого народу тюрків: “Коли вгорі блакит-
не небо, а внизу бура земля виникли, між ними виникли людські 
сини” [Стеблева 1976, 52]. Таким чином, вимальовується картина 
світу, поділеного на три простори: верхнього – божественного, 
середнього – людського й нижнього – земного та потойбічного. 
При цьому походження кагана пов’язане з божественним про-
стором, що підтверджують епітети до нього в тексті: “небона-
родженний”, “небоподібний”, і його обрання пов’язане з актом 
Божої волі. Можна стверджувати, що джерела такого оповідання 
сходять до ранньої релігійно-міфологічної системи, що існувала 
у тюркських племен.

Як ми вже згадували вище, жанрова система фольклору прямо 
пов’язана з обрядово-міфологічною традицією. Перші фольклор-
ні твори були обумовлені нею й пов’язані з деякою сакральною, 
таємничою інформацією. Це підтверджують дослідження В. Ве-
селовського, В. Проппа, Е. Мелетинського. Однак із часом акцент 
із передачі важливої інформації переноситься на нарацію – зміст 
сюжету. “До встановлення наративного статусу веде деритуаліза-
ція й десакралізація – втрата текстом статусу повідомлення, що 
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виходить від предків або від богів. Десакралізація також викли-
кає перехід подій міфу в область нечіткої достовірності” [Меле-
тинский 1994, 74].

Таким чином, поступово головним стає не передача інфор-
мації, а творення тексту, міфічний час замінюється казковим, 
з’являються нові герої й мотиви. Тексти обростають тропами, 
розширюються і видозмінюються за формою і змістом, породжу-
ючи нові жанри і ускладнюючи надалі їх розмежування. Зв’язок з 
міфологією й народними віруваннями у фольклорі обривається не 
раптово. Збереження елементів, що сходять до міфології й різних 
вірувань, підтверджують наукові аналізи казок різних народів, 
зокрема академічні дослідження Володимира Яковича Проппа 
[Пропп 2005], який відзначає, що до розповідача казок традицій-
но було відношення, як до людини, що володіє дуже важливою, 
сакральною інформацією [Пропп 2005, 311]. Первісне ставлення 
до них казок – як до посередників між духами й людьми. Вважа-
лося, що саме духи давали певній людині таємну інформацію й 
надихали її на імпровізацію.

Ґрунтуючись на статті Садалової Т. М. [Садалова 1997], мож-
на відзначити схожість у відношенні до розповідача казок також 
і в алтайських народів. Автор статті пише, що розповідач казок 
сприймався майже як провісник, здатний бачити минуле й май-
бутнє. Під час ритмічного, речитативного оповідання казки існує 
заборона на її переривання, тому що по віруваннях розповідач 
казок входить у чужий простір і повинен відтіля повернутися. У 
співвідношенні оповідання казкаря й шаманської дії автор статті 
вбачає стародавність шаманського функціонування казки [Сада-
лова 1997, 147–150].

У ході еволюційного розвитку міфологічні уявлення відійшли 
на задній план, втратили своє справжнє значення, і у розповідачів 
казок головним стає не передача сакральної інформації, а витвір 
і передача тексту. Розповідач безпосередньо пов’язаний з аудито-
рією і повинен вміти утримати цей зв’язок. Він намагається під-
силити ефект, спрямований на слухачів, додаючи все нові й нові 
подробиці, прикрашаючи своє оповідання епітетами, гіпербола-
ми, порівняннями, метафорами й іншими стежками. Текст губить 
статус повідомлення від богів та духів і стає цільним художнім 
твором. Традиції оповідання, побудови сюжету архаїчного фоль-
клору поступово, із часом, попадають під вплив традицій класич-
ної літератури.
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Беручи до уваги вищесказане, можна зробити висновок, що 
колись зачини народних казок кримських караїмів мали форму 
й зміст міфологічного оповідання, що сходить до загальнотюрк-
ських джерел, але із часом сакральні змісти були втрачені. Збере-
глася лише ритмічність оповідання та співвіднесення з давніми 
часами.

Поряд з цим, приказка кримських караїмів відображає 
приналежність до місць проживання народу. У ній є кримські 
історичні топоніми, такі як: Bahçisaray, Akmecit (Сімферополь), 
Salğır (Салгір), Gözlüv (Євпаторія) Balıqlavağa (Балаклава), Eski 
Kırım (Старий Крим). Природньо, що подібні вкраплення з’явилися 
в більш пізній період існування казки, який може налічувати не 
один десяток століть. Вказівки на типово кримські місцевості мо-
жуть бути розглянуті як своєрідні поетичні особливості зачина 
народних казок кримських караїмів.
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«ДЫРДÓМ» ВІД ГІНДУКУШУ ДО БРИТАНСЬКИХ МОРІВ
(з приводу студій відомої білоруської
славістки-етимолога Р. М. Козлової)

Бушаков В. А.

Прикро спостерігати в деяких сучасних публікаціях з ономас-
тики та етимології тенденцію використовувати лише на підставі 
випадкової звукової схожості, як довідні паралелі до слов’янських 
чи балтійських географічних імен, тюркізми з ойконімії, оронімії 
та гідронімії степової частини України та Криму. В таких роботах 
простежується, беручи до уваги посилання, явний вплив розвідок 
з етимології та ономастики білоруського лінгвіста Р. М. Козлової, 
в яких неслов’янські (тюркські, фінно-угорські, іранські, герман-
ські, балтійські, фракійські, іллірійські) ойконіми, ороніми, гідро-
німи, етноніми, антропоніми та апелятиви шляхом маніпулюван-
ня фонетичними змінами з легкістю тлумачаться як слов’янські. 
Р. М. Козлова огулом залучає до слов’янського фонду географічні 
назви зі споконвічних земель іншомовних етносів Європи, Сибі-
ру, Кавказу та Середньої Азії, вважаючи що ті, первісно нібито 
слов’янські, були германізовані, балтізовані, фінізовані, іранізова-
ні, тюркізовані, хоча насправді вони є органічними у місцевому 
топонімічному контексті й достовірно етимологізуються з відпо-
відних мов. Ось такий етимологічно-топонімічний експансіонізм, 
спричинений нехтуванням надбаннями історії, археології, антро-
пології, географії, етнографії, індоєвропеїстики, тюркології, іра-
ністики, фінно-угрознавства, балтістики та германістики. Аналізу-
ючи різні праслов’янські словникові гнізда з дериватами та конти-
нуантами, вчена механічно, гамузом залучає до них неслов’янську 
онімну та апелятивну лексику і робить неадекватні висновки, що 
Аскольд і Дір були слов’янами, а варяги-руси – «русскими», про-
голошує слов’янами далматів і дарданів, сарматів, аланів, ютів, 
прусів, ятвягів, лівів, булгар, кипчаків та калмиків, відмовляє в ав-
тохтонності литовцям і латишам, фінським народам.

1987 року в журналі «Мовознавство» була опублікована стат-
тя Р. М. Козлової «Про походження деяких оронімів Карпатсько-
го ареалу (Карпати, Горгани)», в якій древній оронім Καρπάτης 
όρος Клавдія Птолемея (після 83 – після 161) пояснюється як 
праслов’янське *kъrpatъ(jь) ‘з вигинами, виступами, гористий, 
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нерівний’ і робиться висновок: «Отже, назва Карпати < *Корпа-
ти є лексикалізованою формою множини прикметника *kъrpatъ 
(Карпати – мн. – система гір) – похідного з суфіксом -at- із зна-
ченням ‘такий, що має зовнішню ознаку, названу мотивуючим 
словом’» [Козлова 1987, 57–58]. Албанське karpё ‘скеля’, з яким 
пов’язують оронім Карпати, авторка вважає запозиченням зі 
слов’янських мов і навіть не згадує про острів Карпатос (Κάρ-
παθος ~ Κάρπαθος) між Критом і Родосом чи дакійське плем’я 
карпів, з іменем яких, можливо, й пов’язана назва Карпатських 
гір. Як побачимо далі, Р. М. Козлова найбільше полюбляє ети-
мологічні вправи із праслов’янськими коренями, що містять со-
норні r та l, бо ті породжують багато варіантів кореня, до яких 
за випадковою звуковою подібністю можна підібрати численні 
неслов’янські оніми та апелятиви й «ничтоже сумняшеся» оголо-
сити їх слов’янськими.

На підтримку своєї гіпотези Р. М. Козлова наводить численні 
лексеми з різних слов’янських мов, пов’язані з реконструйовани-
ми нею праслов. *korpъ / *skorpъ, які виводяться з індоєвропей-
ського *(s)ker- ‘гнути, згинати; крутити вертіти’: «це утворення 
з детермінативом -р- від основи *kr- / *skr-, кореневий вокалізм 
якої представлений ступенем редукції» [Козлова 1987, 59].

Назву хребта Ґорґани, в якому відбитий орографічний термін 
укр. ґорґан ‘гірська вершина’, запозичений з румунської мови 
[Габорак 2004, 54], Р. М. Козлова пояснює з праслов. *gorganъ, 
що членується на кореневу морфему *gorg- та афікс -anъ [Коз-
лова 1987, 60]. Румун. gorgan, як і українське курган, можливо, 
походить від тюркського qurğan ‘укріплення’.

Ю. О. Карпенко заперечує слов’янську етимологію ороніма 
Ґорґан (множина вживається в науковій літературі) Р. М. Коз-
лової, яка оминула проблему проривного ґ у цій назві, і вважає 
побудовану нею структуру праслов. *gorg-anъ (і.-є. *ger- ‘гну-
ти, крутити’) дуже сумнівною. Лексема Ґорґан – типовий карпа-
тизм: в Українських Карпатах відомо близько десятка гір з такою 
назвою, у Румунії – 12 [Карпенко 2005, 64]. Слов’яни називали 
Карпати просто Гори, іноді з означенням Угорські. В українсько-
му фольклорі назва Карпати з’являється лише в коломийках, що 
належать до наймолодших фольклорних жанрів, тому, на думку 
Ю. О. Карпенка, «назва Карпати взагалі не мала мовної безпе-
рервності, а була поновлена книжним шляхом географами, які по-
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любляли відбивати на картах назви, вилучені з Птолемея. Якраз 
авторитет Птолемея й спричинився до того, що ми нині називає-
мо цей гірський масив Карпатами, а не Бескидами чи як інакше» 
[Карпенко 2005, 68]. Академіку Ю. О. Карпенку належить моно-
графія «Топонімія Буковини» (К., 1973), збираючи матеріал до 
цієї праці, він обійшов усі буковинські села.

«Відновлений» Р. М. Козловою праслов’янський корінь 
*kъrp- ‘вигин, кривизна’ [Козлова 1997, 70] С. О. Вербич вико-
ристовує для пояснення карпатського ороніма Киприна (*Кирпи-
на < *kъrpina) як вмотивованого ознакою ‘вигнутості’ [Вербич 
2005, 17–18] – дивна мотивація як для ороніма.

Р. М. Козлова конструює абстрактне слов’янське гідронімне 
гніздо *Tъlm-, до якого, крім явно фінських численних пота-
монімів Тойма в басейнах Півн. Двіни та Волги, залучає (укр.!) 
Талмá – струмок на схилах Бабуган-яйли в Криму [Словник гід-
ронімів України, 553] [Козлова 1998, 102–103]. Не все так еле-
ментарно, як подає вчена, вирвавши гідронім з топонімічного 
контексту і тим порушивши головний принцип наукового дослі-
дження – системність. По-перше, повна назва цього тюркського 
гідроніма – Талма-чокрак (крим.-тат. çoqraq ‘джерело’), а, по-
друге, з дієсловами tal- ‘стомлюватися, зморюватися, пристава-
ти, знемагати, знесилюватися; втрачати свідомість’ (talma tüáte 
yür- ‘ходити в самий полудень’, пор. кирг. talma ‘чорна неміч, 
падуча’) та dal- ‘занурюватись, пірнати; забуватися, починати 
дрімати, упасти в забуття, забутися’ пов’язані декілька кримських 
географічних назв: – Талма-чокрак [Talma! çoqraq ‘Джерело Не 
занурюйся!’] на горі Бабуган (можливо, назва джерела пов’язана 
з назвою дороги Талма-богаз [Talma boğaz ‘Гірський прохід, який 
знесилює’], що веде на Яйлу з Біюк-Ламбата), Талхан-чокрак 
[Talqan çoqraq ‘Джерело, що занурюєтся’ або ‘Джерело, що при-
стає’] на горі Чатирдаг, пор.: джерело Тала-чокрак [*Talaq çoqraq] 
в яру Тала-дере біля гори Уч-Таш, а також talqan ‘толокно’ [Бу-
шаков 2001, 14]. Назви від tal- можуть бути вмотивовані крутим 
підйомом на Бабуган-яйлу. Назву півострова Тамань, де при ди-
вовижних обставинах було знайдено горезвісний Тмуторокань-
ский камінь, Р. М. Козлова пояснила так: *Tъlmanь > *Томань > 
Тамань «в результаті абсорпції плавного л» [Козлова 1998, 103]. 
Хоронім Тамань, ймовірно, походить з адигейського темáн ‘плав-
ні’ або тюрк. taban ‘підошва’, пор. кирг. таман ‘підошва (ноги, 
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взуття)’, ‘дно (ріки, озера і т.п.)’ (див. [Шагиров 1977, 70]) і до 
древньої Таматархи Костянтина Багрянородного не має відно-
шення.

У статті «И.-е. *(s)kel- ‘гнуть, сгибать; крутить, вертеть’ в сла-
вянской гидронимии. ІІ» Р. М. Козлова виявляє слов’янські гідро-
німи з основою *klg- > *kъlg- // *kl’g- > *čьlg-, утвореною де-
термінативом -g- від і.-є. *(s)kel- [Козлова 1997]. Якщо оронімам 
Карпати та Ґорґани дослідниця присвятила статтю, то надалі за 
єдиним сценарієм до відповідних абстрактних «етимологічних 
чи генетичних гнізд» з їхніми «дериватами та континуантами» 
вона залучає не тільки слов’янську, але й угро-фінську, тюркську 
та іранську онімну й апелятивну лексику. У названій статті до 
гідронімічного (й ширше – ономастичного) гнізда *Kъlg- авторка 
включає затоку (русск.!) Кόлга – частина Фінської затоки в Есто-
нії, острів Колгостров в Онезькому озері, затоку Калгалакша в 
Кемському повіті Архангельської губернії – явно фінські найме-
нування, а також село в Мелітопольському повіті Таврійської гу-
бернії і річку Калгá, що впадає в Азовське море – безумовні тюр-
кізми: «Калга (Филлимоновка) при балке Канджагалы» [Список 
1865, № 991]. Калгá є стягненою формою гідроніма *Qancılğa 
‘Кривава балка’, вмотивованого кольором глини. Р. М. Козло-
ва вважає гідронім Калгалакша «освоенным финно-угорским 
населением с помощью присоединенного апеллятива» – Калга 
(< *Кълга) + карельське lakši ‘затока’ [Козлова 1997, 97], але 
порівняйте цю і вищеназвані північні назви з апелятивами саам. 
kealg, kealgan ‘ягельник, місце, придатне для випасу оленів’, фін. 
kolkka ‘кут’, ‘окраїна’ (> рос. кулига ‘частина сінокісного лугу, 
що вклинюється в ліс, чагарник ’ [Мызников 2003, 238]), ест. 
kolgas, -ka ‘глухий закуток’, ‘глушина’, фін. kallio ‘скеля’(> рос. 
кáльга ‘кам’янисте узвишшя’ [Мызников 2003, 225]). А далі все 
просто: (1) сонант -l- реалізується в ол, ал, ул, ыл > ил, эл > ’e, 
(2) л > в/ў чи л > j – «так называемое сладкозвучие» (термін со-
лодкозвучність у працях Р. М. Козлової повторюється до оскоми-
ни), л > н, і маємо апофонічні варіанти Койг-, Кайг-, Куйг-, Кыйг- 
> Кийг-, Кэйг- > Кейг-, Конг-, Канг-, Кунг-, Кынг- > Кинг-, Кэнг- > 
Кенг-, під які при бажанні за співзвучністю можна підверстати 
будь що, навіть ім’я кінематографічної велетенської мавпи King-
Kong! Російським стає естонський ойконім Колгы, марійський 
Конганур – «русское название, адаптированное финно-угорским 
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этносом (марийцами) с помощью присоединения апеллятива нур 
‘поле’», назви (озеро) Конгозеро в Архангельській губ., (село) 
Конгозеро в Карелії [Козлова 1997, 99] (пор. терміни конга, кон-
да, хонга [Мурзаев 1984, 287–288, 596]). І таким адаптованим 
інородцями слов’янським назвам «несть числа»! Сюди ж залу-
чаються архангельські, вологодські чи олонецькі діалектизми 
фінно-угорського походження [Козлова 1997, 99], а також тюр-
кізм рос. кумган і укр. кунган (вид посуду) з поясненням, що та-
тар. кумган є запозиченням в сусідні тюркські мови усним шля-
хом з південноросійських діалектів [Козлова 1997, 104]. Писати 
статтю для заперечення кожної подібної нісенітниці? Неуперед-
женому читачеві порадимо зазирнути в етимологічні словники 
слов’янських і тюркських мов!

Зупинімося на основі *čьlg-, до якої за вуха притягнено урум-
ські назви Надазов’я, помічені Р. М. Козловою укр., бо вилучено 
їх зі «Словника гідронімів України»: притока Кальміусу Адаман-
Чалган (‘старший чабан косив’), балки Папас-Чалган (‘піп ко-
сив’), Адаман-Чалган-Тарама, Папу-Чалган-Тарама (урум. чал- 
‘косити траву’ [Отин 2002]). За Р. М. Козловою, два останні оро-
німи «тюркизированные с помощью присоединения апеллятива 
тарама ‘балка’» [Козлова 1997, 108–109]. Хіба не можна було ще 
й тарама з його -р- залучити до якогось праслов’янського етимо-
логічного гнізда?

Скориставшись розлогою – двадцять сторінок – рецензією зна-
ного українського мовознавця В. П. Шульгача на книгу Р. М. Коз-
лової «Білоруська і слов’янська гідронімія. Праслов’янський 
фонд. Т. І», звернімось до деяких з численних етимологічних од-
кровень дослідниці. Так, до ономастичного гнізда *Bъld-, «ви-
пущеного з поля зору укладачами ЭССЯ та SP», гідро-, топо-, 
ойконімічного тощо слов’янського матеріалу віднесено арабську 
назву хозарської столиці ал-Байда (не aj-Bajda!) у гирлі Волги 
(тюрк. Ітіль), етимологія якого свідчить, «що північне узбережжя 
Каспію, як і весь район Волги, належали Русі до хазарської екс-
пансії початку VIII ст. у Прикаспій» [Шульгач 2003, 159]. Місто 
ал-Байда (араб. BAYDA ‘Біла’, від °iB [byd] ‘бути білим’) – це 
швидше Самандар на Кавказі, ніж Атіль, оскільки воно за своєю 
назвою ідентичне Самандару (перс. ‘Білий палац’) [Новосельцев 
1990, 125–127]. Сюди ж залучені будини (Βουδινοι) Геродота та 
Болдуїн ІХ Фландрський [Шульгач 2003, 160], до яких можна 
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було б ще додати рос. (< тюрк.) балда та оболдуй (див. [Фасмер 
І, 114; ІІІ, 105]).

Рос. булгар ‘чорна шкіра’, ‘простий сорт шкіри чобіт’ 
Р. М. Козловою пов’язується не зі столицею Волзької Булгарії 
містом Булгар, де вироблялася така шкіра, а з «дериваційним 
гніздом з основою *Bъlg-» і робиться висновок про асиміляцію 
тюрками волго-камських болгар-слов’ян, а етнонім булгар (бол-
гар) вона відповідно виводить за допомогою афікса -arъ / -arь з 
назви ремесла – обробки шкіри, нібито головного заняття етносу 
[Шульгач 2003, 161]. Волзькі булгари – предки волзьких татар і 
чувашів – незаперечно були тюрками, а етнонім тюрк. bulğa- + -r 
значить ‘змішані’ або ‘заколотники’. Таким чином, назву італій-
ського міста Болонья можна було б пояснювати з назви тканини 
болонья.

Апелятив рос. болван ‘ідол’ пов’язується з «гідронімним гніз-
дом *Bъlv-», тобто тюркське походження слова відкидається – 
тюрк. balaban ‘великий, товстий’, кирг. (< іран.) балбан ‘силач; 
борець’ [Киргизско-русский словарь І, 104], крим.-тат. пельван 
< перс. pählivān ‘герой, витязь; силач, борець’ (див. [Фасмер I, 
186–187; Севортян 1978, 49–51]).

До слов’янських зараховуються фракійський топонім Δεβελτός, 
з чим не погоджується і рецензент, румейський (укр. у Р. М. Козло-
вої) гідронім Авунда в Криму, ойконім Σαλδες у Паннонії, етнонім 
Σαλδηνσιος в Дакії [Шульгач 2003, 162, 167, 173]. Слов’янськими 
у Р. М. Козлової стають згадані в руських літописах імена скан-
динавського походження Инъгєлдъ та Асмолдъ (Асмундъ), а до 
«слов’янських дериватів» віднесено ім’я гунського вождя Uldis 
(410 р.) та ім’я онука Аттіли Мундо [Там само, 166, 168, 170]! Зга-
даймо сумнозвісний роман Івана Білика «Меч Арея» (К., 1972), в 
якому стверджується, що літописні гуни – це слов’яни й безпо-
середні предки українців, а їхній легендарний цар Аттіла – київ-
ський князь Гатило! То ослов’янимо всіх в історичному минуло-
му, аби поляни не платили данину хозарам, не мстився їм віщий 
Олег, князь Ігор не потрапив у полон до поганих половців, які, як 
виявиться нижче, теж були слов’янами!

Рецензент «монументальних досліджень» Р. М. Козлової, пра-
ця якої «зробила б честь цілим колективам науковців», подекуди 
критично ставиться до її зіставлень, наприклад, щодо назви дав-
ньомордовського городища Ош Пандо ‘Містечко на горі’ – морд. 
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панда, пандо ‘гора’, але не заперечує віднесення до гнізда *Pъld- 
фінських топонімів з формантом фін. pelto і карел. peldo ‘поле’ – 
Пелдо, Вариш-пельда, Нем-пельда [Там само, 172–173].

У томі другому «Білоруська і слов’янська гідронімія. 
Праслов’янський фонд» (див. [Шульгач 2005]) Р. М. Козлова 
подає етимологічні нариси по різних основах, як правило із со-
норними -l- та -r-: *Blod-/*Blęd-, *Vъlp-, *Grom-, *Dij-, *Div-, 
*Vъrt-, *Vъrx-/*Vъrš-, *L’ub-, *L’ut-, *Sъp-/*Syp-, *Gъlš-, 
*Dorg-, *Kъrt-/*Skъrt-, *Kъrn-/*Skъrn-, *Kъlpita/*Kъlpyta. 
Основи урізноманітнюються вокалізацією сонанта -l- > -ъl-, 
еволюцією плавного -л- у -в/ў-, -л- > -j- (солодкозвучність), пере-
ходом л > м перед п.

До *Vъlp- віднесені ойконіми Valpsunn (?) у Данії та Upsalla 
(?) у Швеції, хоронім Upland (?) у Швеції, назва острова Вульф 
у Фінській затоці (пор. нім. Wulf ‘вовк’), ім’я кримського хана 
Султан Алп-Ґірей (тюрк. алп ‘велетень, богатир, сміливець’). До 
речі, у Швеції існують лише історична область Uppland (швец. 
upp ‘вгору’, uppe ‘вгорі’, land ‘країна, земля’, пор. англ. upland 
‘узгір’я’) та місто Uppsala, а в Данії лише місто Hvalpsund, розт-
ашоване біля морської протоки – дан. hvalp ‘щеня’ (h перед v не 
вимовляється), sund ‘протока’ (nd вимовляється nn). Очевидно, 
що вчена підбирає топоніми з російськомовних атласів, в яких 
у транскрипції відповідно маємо Упланд, Упсала та Вальпсунн, 
тому про яку наукову етимологію тут можна вести розмову! До 
гнізда *Grom- залучено гідронім Громоклія в басейні Півд. Бугу, 
численні притоки якого мають тюркські назви – тюрк. arğamaq 
‘породистий кінь’ (звідки укр. громак ‘баский кінь’) + афікс -lı. 
Прозорі античні ойконіми Δια ~ Dia ‘Зевсова’ у Криму та Διος 
~ Dium ‘Зевсовий’ в Македонії віднесені до основ *Div-, *Dij- з 
припущенням про їхню приналежність слов’янському етносу, до 
гнізда *Vъrt- – Артанію, згадану аль-Істахрі (Х ст.), з вигадани-
ми *Vъrtan-i, які ніби в ній мешкали, і залученням сюди ж вірм. 
Вартан та інд. Вартан, до *Vъrx- – древній гідронім Орхон у 
Монголії. Етнонім лівів (ест.) liiv (звідки Лівонія та Ліфляндія) 
включено до праслов’янського гнізда *L’ub-. За Р. М. Козловою, 
літописні лібь та корсь були слов’янськими за своїм генезисом ет-
носами, що склали сучасну латиську народність і повністю втра-
тили свою самостійність. «Слов’янські» племена лівів та куршів 
названо етносами, а латиську націю чомусь розжалувано до рангу 
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народності! А чи переймається так вельмишановна дослідниця 
штучних кореневих гнізд та онімів збереженням основної озна-
ки білоруського етносу – його зникаючої мови, як опікується 
уявною слов’янськістю лівів та куршів? Назва півострова Jutland 
‘Земля, країна ютів’ в Данії оголошується германізованою долу-
ченням апелятива land, а германське плем’я ютів – слов’янами 
L’utъ, тобто лютичами. А раптом лютичі зовсім і не слов’яни, 
пор. латиське ļàudis ‘люди’ чи давньоверхньонімецьке liut ‘на-
род’? Ютландський півострів ніби належав слов’янам до VI ст., а 
в VI ст. його захопили дани. Оскільки Британію завоювали англи, 
сакси та юти, то виходить, що в англійців слов’янські корені!

В результаті псевдоетимологічних вправ Р. М. Козлова дійшла 
парадоксальних висновків, що балтійські мови, які вважають-
ся найбільш консервативними з індоєвропейських, є «дітьми» 
слов’янських, а пруси, голядь, ятвяги були слов’янськими племе-
нами, що гідронімія Литви та Латвії у своїй основі слов’янська, 
але адаптована балтійським етносом, який є вторинним на цих 
територіях, тобто балтійські народи не автохтони Прибалтики.

Вище вже йшлося про статтю, присвячену гнізду і.-є. *(s)kel- 
‘гнути, згинати; крутити, вертіти; повертати’ [Козлова 1997]. По-
силаючись на відповідну рецензію В. П. Шульгача, зупинімось 
на сенсаційних знахідках у присвяченій Р. М. Козловою цьому 
гнізду книзі «Слов’янська гідронімія. Праслов’янський фонд» 
[Шульгач 2008]. Корінь *(s)kel- з улюбленим сонантом та s-mo-
bile має численні континуанти, розширені детермінативами -p-, 
-b-, -t-, -d-, -s-, -z-, -k-, -g-, -x-, -m-, -n-, -v-, аблаутні варіанти, 
утворені еволюцією сонанта l (> l, l’), його різноманітною вокаль-
ною реалізацією (п’ятифонемний ряд), фонетичною еволюцією 
плавного l в кожному з вокальних варіантів, зміною плавного 
-л- білабіальним в/ў, на j (через стадію -л- > -л’- – солодкозвуч-
ність), асиміляцією -л- в -н- в основах з дентальними детерміна-
тивами, асиміляцією плавного -л- в лабіальні (-л- > -м-, -л- > -в-) 
в основах з лабіальними детермінативами, абсорпцією плавного, 
метатезою. Ось безліч варіантів, під які можна підібрати не лише 
слов’янську лексику, а також балтійську, фінно-угорську, іранську, 
германську, тюркську тощо! Так, стверджується, що тюркські 
народи ніби запозичили у слов’ян слова qaban, qaptan, çoban, 
qolçaq ‘рукавиця’, qağan, çomaq (> укр. чумак, див. [Бушаков 
1997]). Чи не завоював хан Батий Русь, аби монголи запозичи-
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ли у слов’ян слово хаван(г) ‘кабан’? Фінський музичний інстру-
мент kantele також від слов’ян! Половецькі антропоніми Кайга, 
Кобяк, Кобан, Колчак, Чилбук у руських літописах Р. М. Козлова 
реконструює як слов’янські! Ім’я молдавського боярського роду 
ногайського походження Кантемір (тюрк. qan ‘кров’, temir ‘за-
лізо’) тлумачиться як *Kъltomirъ (‘Той, хто колотить світ’? – ще 
один князь Гатило), ім’я варяга Асколдъ (Аскольдъ, Осколдъ) – 
праслов’янське *A-skъldъ. Фінські племена чудь (< праслов’яни 
*Čьldь) – це групи, які відокремились від решти східних слов’ян, 
аби уникнути християнізації, але ж пор. саамське (норв.) čutte, 
čuððe, саам. (швец.) čute, čude та саам. (кольське) čutte, čut – у 
саамських казках назва ворогів, які пригноблювали саамів (в евен-
ків чулугды ‘плем’я ворогів-людожерів’, фолькл. чулурэ ‘плем’я 
західних ворогів-металургів’). Антропонім рос. Чаадай, Чаада-
ев (< праслов. *Čьldajь у Р. М. Козлової) насправді має тюрко-
монгольське походження, пор. ім’я сина Чингізхана Чагатай. 
Діалектне рос. чалдон ‘корінний житель Сибіру’ явно походить 
з монгольських мов, пор. монг. шалдан(г) ‘голий, роздягнений’. 
Етнонім калмик (< праслов. *kъlmykъ) походить і не від тюрк. 
qalmaq ‘залишатися’, як пояснює тюркська народна етимологія, 
а з монгольських мов, пор. монг. халимаг ‘калмик’ та холимог 
‘змішаний’, від холих ‘змішувати, домішувати’ [Дарбакова 1970] 
(згадаймо етнонім булгар та тюркський етнографічний термін 
qurama ‘збірний, складений’, ‘об’єднання представників різних 
родів’). Кипчаки в результаті фонетичних маніпуляцій (праслов. 
*kъlčakъ > *кылчакъ > *кывчакъ > *кыпчак / кипчак) пе-
ретворюються у слов’ян, котрі, за безпідставним припущенням 
Р. М. Козлової, були ісламізовані (хоча половці не були мусульма-
нами) чи лишилися язичниками і боролися разом із тюркськими 
народами проти християнської Русі. Такі от ренегати ті чудь та 
половці! Прабатьківщина кипчаків – Західна Монголія, де й те-
пер мешкають їхні нащадки казахи, а етнонім qıpçaq має досто-
вірну тюркську етимологію (див. [Кляшторный 1986]). Гідронім 
Таконда у Криму ( < праслов. *Ta-kъlda у Р. М. Козлової) мож-
на пояснити з кримськорумейської мови як «Коротка, маленька 
(річка)»: рум. та – артикль + кундос, -ды, -до (новогр. κοντός) 
‘короткий, маленький’.

Методика Р. М. Козлової – спершу штучно конструювати 
слов’янські етимологічні корені з деривативами та континуанта-
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ми, а потім залучати до них співзвучну різномовну апелятивну й 
онімну лексику – є хибною й неприйнятною. За такою моделлю 
О. П. Карпенко також від і.-є. *(s)kel- утворила слов’янські кон-
тинуанти *čьlpa та *čьlba, з яких відповідно пояснила укр. чóлпа 
‘лопатка, поставлена під кутом до ручки, для вибирання солі із 
соляних озер’, засвідчене у словнику Б. Грінченка з позначкою 
Херсонська губернія, та діалектні рос. челбá, чулбá ‘дерев’яна 
розмішувальна ложка’ [Карпенко 2001, 30]. Либонь, відпала по-
треба переглядати словники, в яких зустрілися б наступні лексе-
ми: крим.-татар. чолпу ‘ополоник, черпак’, ног. шолпы ‘шумівка 
(велика ложка)’, кримськоурумське чолпу ‘друшляк з лози, шу-
мівка’, кримськорумейське чулпý ‘дерев’яний друшляк для ва-
реників’ (за свідченням Парасковії Кирилівни Шпак (Хараджа), 
яка народилася 1929 року і живе в Сартані, його плели з лози), 
карач.-балкар. чолпу ‘ківш, черпак, ополоник’, осет. цолпи ‘ківш, 
черпак, ополоник’, кумик. чолпу ‘друшляк’, чечен. (аккінський 
діалект) чилпа ‘шумівка’, башк. сулпы ‘шумівка (з комишу або 
тальника)’, ‘кісник (жіноча прикраса у вигляді срібної узорчастої 
підвіски з монетами і вставками з кольорових каменів)’, ‘черпак 
(для збирання бджіл, що рояться)’, татар. чулпы ‘кісна прикра-
са з монет’, чув. çăпала ‘ополоник, розливальна ложка (великих 
розмірів)’, діалектне ‘ложка’, туркм. чолпы ‘черпалка, черпак, 
сплетений з лози друшляк’, тур. çolpu ‘ківш, черпак, ополоник’, 
казах. шолпы ‘плетений ківш, ситечко’, ‘шнурки з монетами на 
кінцях, що вплітаються в коси’, кирг. чолпу ‘великий дерев’яний 
черпак, великий дерев’яний ополоник’, ‘срібні прикраси, що під-
вішуються до жіночої коси’, каракалп. шолпы ‘шумівка’, чагат. 
čolpu ‘дерев’яний сітчаний фільтр, цідилка, ополоник з комишу’. 
Наведені тюркські терміни не мають достовірної етимології, див. 
[Əхтмəтьянов 2001, 239]. Спроба ж відшукати відповідні лексе-
ми в монгольських мовах виявилася марною: монг. шүүр ‘сито, 
решето для проціджування’, шанага(н) ‘ківш, ополоник’, шүүр 
шанага ‘шумівка’, калм. шүр шаңh ‘шумівка’, сюди ж запозиче-
не з монгольської якут. сүүр ‘дерев’яне сито, яким виловлюють з 
ополонки дрібний лід’. Тюрк. чолпу / чолпы, ймовірно, походить 
від перс. [челоу-сафі] – перс. [челоу], афг. [чалáв, чілáв] ‘рисо-
ва каша’, ‘фільтр, цідилка’, афг. [сāфəй ~ сāпəй] ‘цідилка, ситеч-
ко, фільтр, друшляк’, від (араб. >) перс. [саф], афг. [саф ~ сап] 
‘чистий’, пор. араб. [misfāt] ‘фільтр, сито, друшляк’, від [sfw] 
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‘бути чистим’. В тюркських мовах [-сафі] мало б вимовлятися 
[-сапы], пор. туркм. і кирг. сап ‘чистий’. В результаті тюркської 
народної етимології перс. [челоу-сафі] (або відповідне согдійське 
слово) було пов’язане із звуконаслідуванням тюрк. чолп ‘шльоп’ 
і перетворилося у чолпу / чолпы.

І знову Р. M. Козлова стверджує, що вся прибалтійська гідро-
німія є первісно слов’янською, але зазнала фонетичних транс-
формацій з боку мов балтів (латишів та литовців), які не є або-
ригенами берегів Балтійського моря. Простір від Уралу на сході 
до Данії на заході, від Каспія, Азовського та Чорного морів на 
півдні до Льодовитого океану на півночі – це єдиний ономастич-
ний (гідронімічний) слов’янський континуум. Ці безпідставні ви-
сновки наведені в рецензії В. П. Шульгача, котрий надзвичайно 
високо оцінює витвір Р. М. Козлової: «Ця книга належить до тих 
наукових звершень, які будуть достойно оцінені в найближчому 
майбутньому. Без сумніву, вона стане настільною книгою бага-
тьох поколінь спеціалістів у галузі ономастики та етимології» 
[Шульгач 2008, 278].

Стаття Р. М. Козлової «О сормах, сарматах, Сарматских горах» 
присвячена «ономастичній та апелятивній мікросистемі *Sъrm- / 
*sъrm- – внутрішньо організованій сукупності взаємопов’язаних 
одиниць, упорядкованій фонетично і словотвірно» [Козлова 
2004 б, 244]. До цієї мікросистеми потрапили численні різно-
мовні оніми й апелятиви з усієї території колишньої Російської 
імперії, від Прибалтики до Кавказу, Середньої Азії та Амуру, а 
також Німеччини та Балкан. Не забутий і Крим: річки Самарли та 
Самарчик [Словник гідронімів України, 485]. Навівши чуваські 
географічні імена (джерело Сирма, яри Ял-Сирма, Торг-Сырма, 
Хазар-Сирмы, річки Ой-Сирма, Уть-Сирма, Оба-Сирма, Сот-
Сирма, Азюм-Сирма, Орла-Сирма, Çавалçырма), Р. М. Козлова 
зауважує, що ці слов’янські (?) назви адаптовані чувашами «з до-
помогою приєднання апелятивів та різного роду детермінантів», 
а чуваський гідрографічний термін çырма ‘яр’, ‘річка’ виводить з 
волзького рос. сарма, сырма > сирма [Козлова 2004 б, 245, 249]. 
Термін çырма утворений від дієслова чув. çыр- ‘розмивати (про 
воду)’, пор. тур. ırmak ‘велика ріка’ [Федотов 1996, ІІ, 156]. До 
гнізда *Sъrm- / *sъrm- підійшли б будь-які різномовні лексеми 
зі звукорядами с-р-м, ш-р-м, ц-р-м та с-м-р, ш-м-р (метатеза), 
чому б ще й шумерів не вважати слов’янами! Імена боспорських 
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царів та етнонім сармати, якому присвяченні сторінки 262–269, 
уведені до кола продовжень праслов. *Sъrmatъ: «Таким чином, 
ми зможемо просліджувати зміну етнонімів для позначення од-
ного й того ж народу: скіфи = сармати = слов’яни». Тоді виникає 
питання, а яким же чином прямі нащадки сарматів алани й осе-
тини стали іраномовними. Sarmatia – багата сормами ‘мілинами, 
перекатами, підводними каменями (про ріки)’ країна, а сармати – 
це перевізники на ріках [Козлова 2004 б, 261]. Важко вигадати аб-
сурднішу мотивацію номінації Північного Причорномор’я та ет-
ноніма сармати, котрі були скотарями-кочівниками. А чи не були 
сармати загадковими літописними бродниками? Та й легендарний 
засновник Києва був перевізником! Оскільки києм можна гатити 
по ворожих головах, маємо князя Гатила. Либонь українські по-
встанці озброювалися дрючками, чому й прозвалися дейнеками – 
тур. değnek ‘палиця’.

Р. М. Козловій відомі праці А. К. Матвєєва і його школи, праці 
санкт-петербурзьких, петрозаводських тощо дослідників фінсько-
го мовного субстрату на півночі Росії (М. П. Керт, І. І. Муллонен, 
О. І. Попов, Є. М. Поспєлов), але вчена вважає не тільки субстрат-
ні, а й сучасні фінські, естонські, карельські, вепські та саамські 
географічні назви слов’янськими за походженням, адаптованими 
носіями відповідних мов шляхом «додавання апелятивів, що на-
зивають певні географічні об’єкти, до слов’янського (руського) 
власного імені» [Козлова 2004 а, 95]. Вона схвально поставилась 
до слов’янської етимології назви вепського селища Шелтозеро 
(Šoutjar’v), запропонованої О. І. Іліаді [Там само, 99–100], але залу-
чати, крім Шелтозеро, до праслов’янського гнізда *Sъlt- ще ойко-
нім Saltholm в Данії, Saltfjord в Норвегії, назву долини Salt у Швеції 
вже занадто, оскільки дан., норв., швец. salt значить ‘сіль’. Запе-
речимо деякі випадки ослов’янення Р. М. Козловою географічних 
назв: ріка Канаваёки в Карелії < рос. Канава + ёки, але фін. kanava 
‘канал, канава’, joki ‘ріка’; ручай в Карелії Pagastoja < рос. Погост 
+ oja, але фін. pogosta ‘погост; волость; село’, ‘погост (цвинтар)’, 
oja ‘ручай’; озеро Ристи-ярви в Карелії < рос. Крестъ-озеро, але 
фін. risti ‘хрест’, järvi ‘озеро’; озеро Лейбъ-явр на Кольському пів-
острові < давньорус. õëháú, але саам. leip, фін. leipä ‘хліб’ (пор. 
гот. hlaifs (hlaibs), ісл. hleifur, нім. Leib, англ. loaf ‘хлібина’); Ле-
виниеми (рос. Хлев-наволок) – карел. леви < рос. хлев < давньорус. 
õëhâú, але фін. läävä ‘хлів’; місто Валгъярве та ріка Валгейиги в 
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Естонії < праслов. *Vъlga + ест. järve та + ест. jõgi, але ест. valge 
‘білий’; озеро Варпаярви в Карелії < праслов. *Vъrpa + ярви, але 
фін. varpa ‘прут, лоза’; озера Ilmajärvi у Фінляндії та Ilmajärv в 
Естонії < праслов. *Vъlmъ, *Vъlma + järvi, järv, але фін. ilma ‘по-
вітря’, ест. ilm, -а ‘погода’; вісім озер Корпиярви в Карелії < прас-
лов. *Kъrpъ, *Kъrpa, але фін. korpi ‘глухий ліс’; річка Кортиёки 
в Карелії < *Kъrtъ, але фін. korte ‘хвощ’; озеро Койта-ярви та 
ріка Койта-ёки в Карелії < рос. Койта, що відображає солодкоз-
вучність (л < j) < праслов. *Kъltъ, *Kъlta, але фін. koite ‘зоря’; 
ріка Сойтин-ёки та озеро Сойтин-ярви в Карелії < *Sъltinъ, але 
фін. soitin ‘музичний інструмент’. Розглянуті приклади яскраво де-
монструють упереджений підхід вченої до гідронімії Естонії та Ка-
релії. Праслов’янам Р. М. Козлова дарує ще Приуралля та Західний 
Сибір: «Руські гідроніми на території мансі освоювались шляхом 
приєднання до них апелятива я ‘ріка’» [Там само, 101].

Р. М. Козлова сповідує у всіх своїх роботах саме те, проти чого 
застеріг А. І. Туркін: «… примусове пояснення всієї топонімії на 
тій чи іншій території на базі функціонуючої мови створює умови 
для появи упередженості й щедро плодить «кабінетні» етимоло-
гії. Фактично в топонімії майже завжди представлені субстратні 
географічні назви, і це стосується усіх без виключення територій, 
на яких нині мешкає як фіно-угорське (уральське), так і російське 
(слов’янське) населення. Якщо це не буде враховуватись, то при-
зведе до хаосу у вивченні топонімії будь-якої території» [Туркин 
1991, 60].

Походження потамоніма Волга бентежить допитливі уми вже 
більше століття. Намагається етимологізувати назву величної 
ріки на слов’янському, звісно, матеріалі і Р. М. Козлова [Козлова 
2005]. Зважаючи на те, що верхня частина басейну Волги впису-
ється в ареал дьяковської археологічної культури, що належить 
поволзьким фінам (див. [Финно-угры и балты в эпоху средневе-
ковья]), потамонім Волга і лімнонім Волго слушно пояснювати з 
мов мері, муроми, мещери, пор. ест. valge і фін. valkea ‘білий’, 
потамонім Белая Воложка (нині Белая, башк. Aq İðel – aq білий, 
İðel ‘Волга’, iðel ‘велика ріка’). Сама Р. М. Козлова наводить такі 
гідроніми: озеро Валг на Шунзі, ріка Вальга в басейні Пів. Двіни, 
ріка Валгейыгы ‘Біла ріка’ в Естонії («слов. Валга, асимільована з 
допомогою апелятива йыгы ‘ріка’»), ріка Вельга й озеро Вялгозе-
ро в Тихвінському повіті (пор. Белозеро), ріка Вельга в Тверсько-
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му повіті, болото Вельги у Білозер’ї, ріка Вельга в басейні Істри. 
Упередженість авторки не дозволяє біле назвати білим. Україн-
ські, російські, білоруські гідроніми, утворені від запозиченого з 
тюркських мов апелятива таволга (рослина Spiraea), чомусь ста-
ють префіксальними дериватами *Ta-vъlga, *Ta-vъlža від vъlga з 
і.-є. гнізда welg- ‘сирий, вологий, мокрий’ [Козлова 2005, 88–89]. 
Невже вологість і сирість є характерними ознаками Волги, котрі 
відрізняють її від інших річок? Наводяться географічні імена, 
утворені від антропоніма Ольга, але пояснюються як такі, що 
втратили анлаутний V- через його «неенергійну артикулярність» 
[Там само, 89–90]. Зауважимо, що самі по собі терміни неенер-
гійна артикулярність, солодкозвучність, абсорпція, адаптація, 
трансформація, еволюція тощо не містять у собі ніякої доказової 
сили. Розглядаються континуанти основи *Vъlg- зі зміною плав-
ного в дентальний перед задньоязиковим (л > н), з абсорпцією 
плавного, тобто без -л-, префіксальні деривати із *Če-, *Si-,*Ta-, 
із втратою анлаутного V-, з опорними -n-, -s-, -š- у суфіксах, тобто 
всілякі лексеми зі звукорядом -l-g-, а саме численні фінські гід-
роніми, а також балтійські й тюркські, які характеризуються як 
«асимільовані карелами чи литовцями», «тюркізовані» (ойконім 
Ингалы в Омській області), «адаптовані латишами, вепсами, чу-
вашами, комі», «освоєні литовцями граматично» [Там само, 86, 
87, 89, 92, 94, 97]. Татар. елга, башк. йылга, якут. элгэ ‘ріка’, 
‘глибока ріка з високими й крутими берегами’ у Р. М. Козло-
вої «продовжують фонетично трансформовані російські вэлга, 
вылга» [Там само, 88], які, до речі, відсутні у Макса Фасмера, 
бо є тюркізмами в певних російських говірках. Невже невтямки, 
що цей географічний термін, представлений в усіх тюркських мо-
вах [Этимологический словарь тюркских языков, 36–38] (сюди ж 
монг. жалга ‘яр’), не міг бути запозичений з російської?

У статті «Східнослов. Орпа, Ирпа (етимологічний коментар)» 
представлено черговий архетип *Vъrpa з континуантами, утворе-
ними різною реалізацією сонанта -r-, та континуанти з опірними 
-n- і -l- та з -х- / -š- у суфіксах. Знову карели асимілюють руське 
Варпа у Варпаярви, азербайджанці тюркізують рос. Арпа в Ар-
пачай та Арпа-гель «з допомогою номенклатурних термінів чай 
‘ріка’, гель ‘озеро’» [Козлова 2007 а, 134]. Писати слід гёль (göl), 
а ячмінь (arpa) в Азербайджані, без сумніву, вирощували аби 
годувати ним коней! Не погоджусь, що вилучена із «Словника 
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гідронімів України» назва (укр.!) Арпат румейського колись се-
лища походить від абстрактного *Vъrpatъ (> *Върпатъ > *Вар-
пат) [Там само, 139], пор. хоча б рум. арпадъы ‘ячмінний’, від 
арпа ‘ячмінь’ < тюрк. arpa (у Криму теж були коні).

Із статті «Континуанти праслов. *Dъlm- (східнослов. Долмати, 
південнослов. Dalmati)» дізнаємось, що (рос.) сладкозвучие – це 
перехід л > j, що на Русі у ХІІ ст. діяв етнос Долмати, ім’я котро-
го походить від його вождя Долмата, тому балканське плем’я Dal-
matae повинно вважатись не іллірійцями, а слов’янами, що сар-
мати – «збірне ім’я предків слов’ян» [Козлова 2007 б]. Р. М. Коз-
лова цитує Никонівський літопис під 6667 (1159) рік [ПСРЛ, ІХ, 
219]: «… из Берендhи, и съ Коуи и з Долматы, и съ Торкы, и съ 
Печенhги…», але в Іпатіївському літописі у свідченні під 6667 
роком дані про похід Мстислава Ізяславовича на великого кня-
зя Ізяслава Давидовича Долмати відсутні (див. [Літопис русь-
кий, 273–274]). І не зрозуміло, яка потреба етимологізувати на 
праслов’янському рівні російське ім’я Далмат ~ Долмат, саме 
від якого утворені прізвища й, відповідно, численні ойконіми, 
якщо воно і франц. Dalmace походять від латинського Dalmatius 
мешканець Далматії, області на східному узбережжі Адріатики’?

Стаття «Δάρδανοι і Δαρδανία у світлі слов’янських даних. Ре-
конструкція мікросистеми *Dъrd-» знову свідчить про пристрасть 
Р. М. Козлової до коренів із сонантами -l- та -r- [Козлова 2008]. 
Реконструюється мікросистема *dъrd- з п’ятифонемною реаліза-
цією вихідного кореневого -ъr- < -r- та фонетичними трансфор-
маціями, спричиненими метатезами, з -n- інфіксованими конти-
нуантами та консонантами -l-, -s-, -š-, -j- в суфіксах. Звісно, що 
слов’янами постають іллірійці чи фракійці Δάρδανοι; літописні 
варяги Дір (у Р. М. Козлової – Дирдъ) та Аскольд; аланська назва 
кримської Феодосії – ’Αρδαβδα, що має достовірну іранську ети-
мологію; (знову – укр.!) гідронім Дордоба (тюрк. dört oba ‘чоти-
ри кургани’); притока Терека Дурдур на Кавказі, що має звуконас-
лідувальну природу (пор.: цей водоспад Дур-Дур у Півн. Осетії і 
водоспад Джурджур у Криму, колодязь Чур-Чуру в Туркменіс-
тані, місцевість (вірм.) Ґурґура ‘Гуркіт’, де Євфрат тече у вузькій 
кам’яній ущелині); півострів (рос.!) Дарджá у Каспійському морі 
(туркм. дарджа значить ‘вузенький’, від дар ‘вузький’); іранська 
провінція Джурджан (це лише арабська передача її перської на-
зви ÎaگrG [gorgan], оскільки в літературній арабській мові відсут-
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ня фонема g). Вчена щиро здивована: «Любопытна форма прави-
теля Руси ад-Дир, возможно, это ошибочная передача исходного 
ал-Дир» [Там само, 85]. Невдогад їй, що арабський артикль за-
вжди пишеться ’al-, а читаться перед d- як ’ad-!

А завершується стаття так: «Вполне возможно, что это (Дар-
джа і Джурджан. – В. Б.) и были восточные прикаспийские 
пределы того славянского государства, которое было названо ad-
Dir. В этом случае вполне реальной воспринимается информация 
al-Mas‘udi о том, что по Каспийскому морю, которое он назвал 
Русским, никто, кроме русских, не плавает» [Там само, 96–97]. 
Проголошено слов’янську державу ad-Dir аж до Каспію, хоча у 
часи Діра то були руси-варяги, аж ніяк не «русские»!

Називаючи у статті рос. діал. друд ‘чаклун’ та друда ‘чаклунка’ 
[Там само 89], Р. М. Козлова чомусь забула про друїдів Британ-
ських островів та дардські народи Гіндукушу, завдяки яким рубе-
жі міфічної слов’янської держави можна було значно розширити.

В останній відомій мені зі псевдоетимологічної епопеї публі-
кації Р. М. Козлової «Сарматська антропонімія: Babai» ім’я Babai 
сарматського царя, згаданого лише готським істориком Іорданом 
(VI ст.), стає праслов’янським антропонімом *Babajь і знаходить 
підтримку в апелятивах рос. бабай ‘фантастична істота, якою ля-
кають дітей’, укр. бабай ‘домовик; дід, яким лякають дітей’, ко-
трі вважаються запозиченими з тюркських мов, але з чим авторка 
категорично незгодна. Загляньмо у словники, де знайдемо: татар. 
бабай ‘дідусь; тесть; старик; дядько’, башк. бабай ‘старик, дід’, 
крим.-татар. бабай ‘батько, тато’, кирг. бабай ‘старик’, а ще та-
тар. мамай ‘чудисько, яким лякають дітей’ та монг. мам ‘чорт’!

Чи не стоїть за епопеєю той мам, адже наруга в ній чинить-
ся не лише над історією, етимологією та ономастикою, а над 
здоровим глуздом? Праслов’янські етимології Р. М. Козлової 
неслов’янських апелятивів та онімів (певно, слов’янських також) 
мало чим відрізняються від гумористичних етимологій популяр-
ного «толкователя слов» Михайла Задорнова. Із праслов’янських 
етимологічних гнізд з дериватами та континуантами етимологі-
зується будь-що, незважаючи на мови, епохи та простори, чим 
ті гнізда нагадують горезвісні елементи сал, бер, йон, раш 
М. Я. Марра. Міфічний «слов’янський етнос» Р. М. Козлової по-
стає новоявленими яфетидами академіка М. Я. Марра, тому її 
етимологічні одкровення не такі вже й невинні з огляду на тери-
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торіальні претензії Росії до України та інших держав. Згадаймо 
пошуки Тмуторокані Катериною ІІ та О. І. Мусіним-Пушкіним і 
знахідку загадкового Тмутороканського каменя! Чим вони обер-
нулися для народів Кавказу та Криму?!

А білоруське дырдóм значить лише ‘абияк, як попало’ (див. 
[Козлова 2008, 88]).
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ЗАХІДНЕ ПАПУА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ У ПЕРІОДИ 
НОВОГО ПОРЯДКУ ТА РЕФОРМАЦІЇ

Галушка-Адайкін А. Р.

Західне Папуа – найбільш східна провінція Республіки Індо-
незія, що знаходиться на кордоні із Папуа Новою Гвінеєю. Пло-
ща – приблизно 310 тис. кв. км. До складу провінцій входять 27 
районів. За даними перепису населення у 2002 році кількість на-
селення складає 2.93 млн. чол. Близько 75% з них – християни 
(католики та протестанти), 22% – мусульмани, 3% – буддисти, 
індуїсти, анімісти. 

Падіння режиму Сухарто у 1998 році в Індонезії та становлен-
ня періоду Реформації призвели не тільки до позитивних зрушень 
у внутрішній та зовнішній політиці країни та у подальшій демо-
кратизації суспільства, але й мали певну кількість негативних на-
слідків, головним з яких був підйом сепаратистського руху у де-
яких регіонах Індонезії. Крім Ачеху (північ Суматри) та Амбону 
(Молукські острови) ці сепаратистські тенденції мали прояв на 
Західному Папуа (Papua Barat) або Іріан Джая, однієї з найбільш 
великих та значущих з огляду на природні ресурси провінцій 
Республіки Індонезія, що офіційно ввійшла до складу держави 
1 травня 1963 року. З огляду на розвиток загальносвітового теро-
ризму, регіонального сепаратизму сучасна українська історична 
наука повинна звернути увагу на передумови виникнення, еволю-
цію подібних явищ, що є актуальним не тільки для України, а має 
також загальносвітове значення. 

Відсутність вітчизняної наукової літератури щодо конфлікту 
на Східному Тиморі компенсувалась власним перекладом праць 
закордонних науковців автором. Серед індонезійськомовних до-
слідників даного питання, на наш погляд, найвичерпніше дослі-
дження є результатом праці спеціаліста з історії Західного Папуа 
Джопарі [4]. Йому вдалося зібрати важливий матеріал щодо ді-
яльності, структури Організації за незалежність Папуа, створити 
цілісну хронологічну картину розвитку подій у регіоні протягом 
другої половини 60-х – початку 70-х рр. Незважаючи на те, що 
праця Андріанто [1] фактично є свіжішою, багато в чому він по-
силається саме на праці Джопарі. Але слід зазначити, що саме 
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Андріанто найповніше розкрив еволюцію подій у регіоні в пері-
од Реформації. Серед англомовної літератури найґрунтовнішим 
та найвичерпнішим є дослідження американського вченого Рі-
клефса [8]. Хоч і в контексті вивчення загальної історії, питанню 
Західного Папуа або Іріан Джаї присвячено достатньо уваги. Як 
завжди, сильною є австралійська історична школа: Шарп [9] та 
Мей [7] зосередили свою увагу на відносинах джакартського цен-
трального уряду із найбільш східною провінцією Республіки Ін-
донезія. Аналізуючи наукову літературу щодо обраної теми, слід 
зауважити, що в цілому, ні в українській, ні в світовій літературі, 
це питання не отримало достатньої уваги. Досі немає вичерпного 
дослідження, в якому ґрунтовно були б висвітлені усі аспекти іс-
торії Західного Папуа.

Метою даної статті є відтворення історичних процесів, що від-
бувались на території Західного Папуа в період від проголошення 
незалежності Республіки Індонезія 17 серпня 1945 року й до почат-
ку ХХІ ст.; висвітлення історичної місії одного з учасників розви-
тку подій у регіоні, а саме – Організації за незалежність Папуа.

17 серпня 1945 року, після століть нідерландської колонізації, 
трирічної японської окупації, було проголошено незалежність 
Індонезії. На той час на території Західного Папуа ще не сфор-
мувалась місцева політична еліта, лише одиниці мали відповід-
ний світогляд, щоб мати вплив на тогочасне політичне життя. 
Серед них були Сілас Папаре та Франс Каїсепо, що у 1946 році 
створили партію Незалежна Індонезія Іріан (Partai Kemerdekaan 
Indonesia Irian). Вони навіть взяли участь у конференції Маліно, 
що проводилась протягом 16–24 липня 1946 року на Південному 
Сулавесі. Саме завдяки їм Західне Папуа змінило назву на Іріан, 
що насправді є абревіатурою – “разом з Республікою Індонезія 
проти Нідерландів” (Ikut Republik Indonesia Anti Nederland). Вже 
17 серпня 1947 ці проіндонезійські активісти вперше на території 
Західного Папуа підіймають прапор Республіки Індонезія. Зважа-
ючи на те, що діяльність партії, що мала на меті з’єднання Захід-
ного Папуа та Індонезії, не викликала негативної реакції серед 
місцевого населення, президент Індонезії Сукарно проголошує 
про створення провінції Іріан Джая. Він призначає Зайнала Абі-
дін Шаха першим губернатором провінції [Sharp 1977, 36].

Але de facto ця територія, незважаючи на наказ Сукарно, за-
лишалась під контролем Нідерландів. Взагалі, питання про 
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приєднання Західного Папуа до складу Республіки Індонезія 
вперше було піднято на конференції в Гравенхаге (Нідерланди) 
у 1949 році. Від індонезійської сторони в ній брав участь віце-
президент Мохаммад Хатта, з боку Нідерландів – ван Маарсевеен. 
Однак ці переговори не тільки не призвели до вирішення питан-
ня, але й поглибили конфронтацію між двома країнами.

Для того, щоб територія Західного Папуа не увійшла до скла-
ду Індонезії та для того, щоб й надалі використовувати великий 
природний потенціал регіону, нідерландська правляча верхівка 
вдавалась до досить дивних заходів. Наприклад, на двосторонній 
австралійсько-нідерландській конференції нідерландською сто-
роною було запропоновано створення Меланезійської Конфеде-
рації, до складу якої увійшли б Папуа Нова Гвінея, Західне Папуа, 
Бісмарк, архіпелаг Соломон. Звісно, ця ідея не могла викликати 
схвалення серед представників міжнародної спільноти.

Вже наприкінці 50-х років ХХ століття Сукарно змінює стра-
тегію: він більш рішуче береться за вирішення цього питання на 
користь Індонезії. По-перше, він депортує 50 тисяч громадян Ні-
дерландів, що мешкали та працювали на території Індонезії. По-
друге, боротьбу на дипломатичній арені він підсилює військовими 
операціями. Після Белградської конференції на найвищому рівні у 
1961 році, 19 грудня того ж року Сукарно підписує наказ про про-
ведення операції Trikora (Tiga komando rakyat, Три вимоги народу). 
Були висунуті наступні вимоги: перешкодити створенню незалеж-
ного Папуа, здійняти червоно-білий прапор Індонезії, у разі по-
глиблення конфронтації підготуватись до загальної мобілізації. Ви-
ходячи з цього, можна сказати, що протистояння неможливо було 
уникнути. 15 січня 1962 року відбулась перша збройна сутичка у 
морі Ару, що омиває береги Західного Папуа [May 1986, 73].

У той же час, Сукарно за допомоги дипломатичного корпусу 
продовжував працювати на позитивний імідж Індонезії серед сві-
тової спільноти. Такі країни, як СРСР, США, Китай, Австралія, 
Папуа Нова Гвінея, визнали право Республіки Індонезія на приєд-
нання до її складу Західного Папуа. Особливо велику роль у ви-
рішенні питання мали дружні стосунки Сукарно з Генеральним 
Секретарем ООН У Таном.

15 серпня 1962 року, завдяки плідній праці індонезійської ди-
пломатії, було підписано Нью-Йоркський договір, за яким було 
створено UNTEA (United Nations Executive Temporary Authority, 
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Тимчасовий виконавчий орган Організації Об’єднаних Націй). 
Ця тимчасова комісія повинна була приготувати процес передан-
ня Західного Папуа від Нідерландів до Республіки Індонезія. Слід 
зауважити, що у договорі було прописано, що після офіційного 
влиття Західного Папуа до складу Республіки Індонезія, уряд 
країни має шість років (тобто до 1969 року) для створення відпо-
відних умов для проведення референдуму серед місцевого насе-
лення (Act of free choice), на якому мешканцями Західного Папуа 
буде вирішуватись питання долі регіону. Після проведення низки 
дво- та багатосторонніх конференцій, самітів, різноманітних на-
рад тощо, 1 травня 1963 Західне Папуа офіційно увійшло до скла-
ду Республіки Індонезія [Ricklefs 2001, 331].

Відповідно до дослідження проблематики даного питання де-
тальніше зосередимось на історії, структурі та деяких аспектах 
діяльності Організації за незалежність Папуа (надалі ОНП). Вза-
галі слід сказати, що своїм виникненням ОНП слід завдячувати 
тій політиці, що Нідерланди впроваджували на даній території. 
Виходячи з того, що втрата західної частини острова Папуа була 
неминучою, нідерландський уряд схилявся до того, щоб ці землі 
стали новою державою, ніж увійшли до складу Республіки Ін-
донезія. Розуміючи, що місцеве населення не зможе на першому 
етапі створити необхідний апарат керівництва, Нідерланди, допо-
магаючи у цьому, змогли б впливати на внутрішню та зовнішню 
політику в країні, що могла бути створеною. З тієї причини ця єв-
ропейська країна почала впроваджувати практику, що використо-
вувалася Нідерландами протягом століть: надання місцевому на-
селенню можливості навчатися у вищих навчальних закладах Ні-
дерландів, створення іміджу братерсько-сестринських відносин, 
антиіндонезійська пропаганда тощо. Саме з тих громадян країни, 
хто отримав можливість навчатися в престижних університетах 
та інститутах, і вийшли перші активісти руху за незалежність За-
хідного Папуа. Слід зауважити, що політика Нідерландів щодо 
створення позитивного іміджу серед населення регіону у даному 
випадку не досягла бажаного результату. Місцеве населення було 
поділено на два табори: проіндонезійське та те, що підтримувало 
незалежність регіону. Стосовно Нідерландів, то відношення меш-
канців Західного Папуа було вкрай негативним щодо них.

У 1963 році у Джаяпурі, головному місті регіону, була заното-
вана поява першої підпільної організації, що мала на меті ство-
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рення незалежної країни. Ця організація отримала назву “Рух 
за досягнення незалежності Західного Папуа” (Gerakan Menuju 
Kemerdekaan Papua Barat). Невдовзі, на початку 1964 року, у Ма-
нокварі було проголошено про створення Руху боротьби за досяг-
нення незалежності Західного Папуа (Gerakan Perjuangan Menuju 
Kemerdekaan Papua Barat). Взагалі, назва ОНП на початку вико-
ристовувалась урядом Республіки Індонезія відносно будь-якої 
організації, що мала на меті створення незалежної країни, як на 
Папуа, так і за його межами. Пізніше члени Руху боротьби за до-
сягнення незалежності Західного Папуа, з огляду на чіткість та 
стислість назви, взяли чужу назву для своєї організації [Djopari 
1993, 71].

ОНП складалася з двох фракцій. Перша з них була очолена 
Асером Демотекаєм. Ця фракція відмітала будь яку можливість 
діалогу з індонезійським урядом, існування Західного Папуа як 
складової частини Республіки Індонезія, навіть за умов надання 
поширеної автономії, однак забороняла своїм членам використан-
ня радикальних заходів для досягнення мети. Ідеологічно рух ба-
зувався на суміші місцевого анімізму та християнства. Більшістю 
ця фракція проводила свої заходи у кабупатені (своєрідний аналог 
району) Джаяпура, в качаматанах (менша за район адміністратив-
на одиниця)  Пантей Тімур, Пантей Барат, Депапаре та Геньєм 
[Andrianto 2001, 114]. Вся діяльність фракції трималась на особі 
її лідера Асера Демотекая, який написав декілька духовних звер-
нень до населення регіону, в яких закликав набратись терпіння, 
чекати на шанс, що неодмінно буде наданий, але не використо-
вувати силу задля отримання Західним Папуа незалежності. Слід 
зауважити, що ця фракція була слабкою, перш за все тому, що 
стовідсотково залежала від свого лідера. Його послідовник  Якоб 
Прай, що був людиною номер два у цій фракції, вже не мав такого 
впливу на інших членів організації, як Асер Демотекай. Взагалі, 
ця фракція була слабкою, тому що не мала чіткої структури, за-
ходи, що впроваджувались, були спорадичними, відбувались за-
лежно від ситуації та потреби, не мали чіткого довготермінового 
плану дій.

Друга фракція ОНП була створена Теріанусом Аронггеаром 
в Манокварі й суттєво відрізнялась від першої своїми методами. 
Перш за все, ця фракція не відкидала силового вирішення питан-
ня досягнення Західним Папуа незалежності. По-друге, вона була 



49Галушка-Адайкін А. Р.

організована на кшталт провідних військово-політичних організа-
цій світу та мала чітку субординовану структуру. Очолював орга-
нізацію Загальний Голова, яким був, звісно, Теріанус Аронггеар. 
Політико-економічний, культурний та дипломатичний напрями 
керувалися трьома помічниками голови Мелкіанусом Хоротою, 
Калебом Тараном, Мелкіанусом Ватофою, секретарем Хендріком 
Джоку, речником Самадудою та ін. Військову галузь очолював 
генерал Перменас Феррі Авом [Djopari 1993, 82]. Невдовзі після 
створення Організації Теріанус Аронггеар висуває ідею щодо на-
писання листа від імені народу Західного Папуа до Організації 
Об’єднаних Націй, в якому б зверталась увага світової спільноти 
на незаконність анексії регіону Республікою Індонезія. У листі 
наголошувалось на тому, що ООН повинно посприяти проведен-
ню референдуму, на якому б розглядалось питання отримання 
Західним Папуа незалежності. Лист був підписаний кабінетом 
Західного Папуа, в якому Теріанус Аронггеар відвів собі скромну 
роль міністра закордонних справ. Президентом же був названий 
Маркус Каісіепо [Andrianto 2001, 120]. Але цьому листу не суди-
лося потрапити до ООН: 12 травня 1965 Теріанус Аронггеар був 
схоплений індонезійською владою та відправлений за ґрати для 
подальшого розслідування.

Слід зазначити, що існує декілька аспектів або причин, що 
призвели до активізації сепаратистського руху на Західному Па-
пуа, а саме: політичний, економічний, психологічний, соціальний 
та ідеологічний. Аспект політичний полягає в тому, що обіцянка 
Нідерландів про створення незалежної країни обернулася на нью-
йоркський договір 1962-го року, за яким західна частина острова 
Папуа входила до складу Республіки Індонезія. У 1964–1965 ро-
ках становище індонезійської економіки дуже погіршилось, ви-
никли проблеми із постачанням товарів першої необхідності. Си-
туація погіршувалась тим, що деякі службовці з-за меж Західного 
Папуа почали брати хабарі, що погіршило ставлення місцевого 
населення до інших індонезійців. Населення Західного Папуа, з 
огляду на те, що більшість населення мешкало у важкодоступних 
місцевостях, порівняно з іншими регіонами Індонезії було мало-
освіченим. Ця малоосвіченість призвела до того, що місцеве на-
селення вдавалось легко переконати у будь-чому, особливо якщо 
використовувати голосні гасла та красиві фрази. Ідеологічний 
аспект полягає в тому, що серед мешканців регіону дуже поши-
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рювалося вірування в те, що повинен прийти великий лідер, який 
очолить їх і поведе до кращого життя, і в Біаку отримало назву 
Koreri, або Manseren Manggundi [Ricklefs 2001, 387].

Однією з найбільш важливих подій в індонезійській історії є 
прихід у 1966 році до влади Сухарто та встановлення режиму Orde 
Baru, режиму Нового Порядку. Генерал Сухарто, спираючись на 
необмежену підтримку зі сторони збройних сил Індонезії, розпо-
чав поступову консолідацію країни. Після остаточної перемоги 
над комуністичною партією Індонезії, індонезійські війська були 
направлені до регіонів з метою посилення впливу центральної 
влади на всій території країни.

Не зосереджуючись детально на конкретних заходах, що про-
водились ОНП, наведемо загальні статистичні дані. Загалом, з 
1964 до 1984 рр., відбулось 17 великих військових операцій, в 
яких брали участь бойовики ОНП [Lim Joo-Jock, Vani 1984, 202]. 
Слово “великих” було використано спеціально, тому що сутички 
місцевого характеру відбувались на постійній основі.  Крім цьо-
го було зафіксовано два випадки захоплення в заручники, чотири 
масові демонстрації, чотири підняття прапору Західного Папуа в 
індонезійських державних установах, не враховуючи тих прапо-
рів, що постійно підіймались на позиціях та постах ОНП. У кож-
ному населеному пункті постійно проводилась антиіндонезійська 
пропаганда із застосуванням друкованих брошур з памфлетами 
на індонезійський уряд, збройні сили країни. Було створено 15 
своєрідних філій на місцях у різних кабупатенах Західного Па-
пуа. Взагалі можна окреслити три територіальні зони, де прово-
дилась діяльність ОНП: перша – в регіоні Кепала Бурунг, на чолі 
якого були Перменас Феррі Авом, Джамбуані, Ванма, Вомсівор, 
Ваумат, брати Гуфелем та Ліман; друга – в регіоні Біяк, на чолі з 
Мелкіанусом та Натаніелем Авомами; третя – на кордоні з Папуа 
Новою Гвінеєю, на чолі з Пітером Бонсапієй, Даном Кафіаром, 
Меккі Румарропеном, Якобом Праєм, Сетом Румкоремом та Ян-
сом Хембрінгом [Budiarjo, Liem 1988, 199].

В 1971 році Сет Румкорем проголосив про створення уряду 
Західного Папуа. Разом з тим була оголошена Прокламація, в якій 
зазначалась необхідність отримання Західним Папуа незалежнос-
ті. Змінивши декілька назв, але незмінно на чолі з Сетом Румко-
ремом, у 1977 році вже Тимчасовий революційний уряд Західного 
Папуа висунув довготермінову програму та програму на найближ-
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че майбутнє. Програма, що була розрахована на найближчий тер-
мін, мала на меті ознайомлення місцевого корінного населення з 
цілями та завданнями ОНП, налагодження дружніх співвідносин 
із світовою спільнотою, особливо із країнами Південно-Східної 
Азії. Першим пунктом  довготермінової програми було, звісно, 
отримання Західним Папуа незалежності. Інші, менш важливі 
підпункти, являли собою скоріше коротку викладку заходів, що 
будуть зроблені після отримання незалежності. Цікавим є той 
факт, що більшість положень знаходились в межах соціалістичної 
ідеології, серед них: гарантія рівних прав чоловіків та жінок, без-
платна медицина та освіта для усіх, надання рівних можливостей 
селу та місту та інше.

У 70-х роках відбулась подія, що дуже негативно вплину-
ла на відношення місцевого населення до уряду у Джакарті. На 
Західному Папуа з’явилась компанія із змішаним американо-
індонезійським капіталом, що отримала назву “PT Freeport” – бу-
цімто, займається виробництвом тютюну. Насправді ця компанія 
видобувала золото та алмази, що у великій кількості знаходились 
у регіоні. Інформація про те, що насправді відбувається й чим за-
ймається PT Freeport, викликала наприкінці 1980-х низку широ-
комасштабних демонстрацій по всій території Західного Папуа. 
Навіть найбільш помірні за поглядами мешканці регіону вимага-
ли чесний розподіл прибутку від копалень. Ця ситуація є схожою 
з подіями на півночі Суматри, в регіоні Ачех, де так само від-
бувався непропорційний розподіл видобутку газу та нафти, що 
призвело до активізації місцевого сепаратистського руху на чолі з 
GAM (Gerakan Aceh Merdeka, Рух за незалежний Ачех).

Після низки сутичок на початку 1998 року, що перейшли у за-
гальнонаціональний антиурядовий рух, Сухарто був змушений 
піти у відставку. Так закінчилась ера Нового порядку й почався 
період Реформації. Загальна фрустрація в індонезійському сус-
пільстві, викликана економічною кризою та зниженням авторите-
ту центральної влади після падіння режиму Сухарто, призвела до 
того, що 1 грудня 1999 року в Джаяпурі, центральному місті про-
вінції Іріан Джая, був піднятий прапор Західного Папуа (Bintang 
Kejora), свідками чого стали тисячі місцевих мешканців. Під час 
цього мітингу голова Президії Комітету Папуа Тейс Хійо Елуай за-
читав 7 вимог народу Західного Папуа до уряду в Джакарті, серед 
яких була вимога надання незалежності регіону [Andrianto 2001, 
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134]. 31 грудня Президент Індонезії Абдуррахман Вахід підписав 
наказ про зміну назви Іріан Джая на Західне Папуа, але повністю 
відмовився навіть розглядати питання про незалежність даного ре-
гіону [Ricklefs 2001, 394]. У той же час у багатьох державних уста-
новах у Західному Папуа робітники вимагали, щоб керуючі ка-
дри складались тільки з місцевого населення, а не з вихідців з Яви, 
як це часто-густо було. Першотравнева демонстрація 2000 року з 
нагоди Дня трудящих трансформувалась у акцію, де згадали про 
порушення прав народу Папуа, але слід зауважити, що ці маніфес-
тації відбувались мирно, без особливих сутичок з правоохоронни-
ми органами або військовими. 29 травня вищезгаданий Тейс Хійо 
Елуай у Палаці спорту Чендравасіх у Джаяпурі офіційно відкрив 
Конгрес народу Папуа. Президент Індонезії звинуватив організато-
рів Конгресу, що вони свідомо не надали можливості взяти участь 
у Конгресі прихильникам індонезійського майбутнього для регіо-
ну. Конгрес тривав до 4 червня й головним його результатом стало 
підписання комюніке, в якому відзначено можливість існування За-
хідного Папуа як складової частини Республіки Індонезія. Під час 
перепису населення, що проводився тоді в Індонезії, багато хто з 
мешканців Папуа відмовився вважати себе громадянином Республі-
ки Індонезія. 22 серпня у місті Соронг відбулась бійка між пред-
ставниками органів місцевого самоврядування та поліцією, внаслі-
док чого загинуло 3 чоловіка. Подібні бійки почали відбуватись в 
багатьох містах та селищах на Західному Папуа. Найсерйозніше 
заворушення сталось у Вамені після того, як місцеві мешканці не 
захотіли спустити прапор Західного Папуа. В результаті сутичок 
було вбито приблизно 40 осіб, десятки будинків спалені. 11 жов-
тня того ж року під пильним наглядом бупаті (губернатора) Джа-
явіджая, представників вищого офіцерського складу збройних сил 
Індонезії був підписаний договір з Комітетом Папуа та з деякими 
іншими угрупованнями, що мали на меті проголошення незалеж-
ності Західного Папуа. У головному пункті цього договору наголо-
шувалось, що до 1 грудня 2000 року усі прапори Західного Папуа 
повинні бути спущеними. Однак цей договір не набув належного 
розуміння серед корінного місцевого населення завдяки опору та 
антиіндонезійській пропаганді інших впливових угрупувань у За-
хідному Папуа, перш за все, ОНП [Andrianto 2001, 155].

В результаті, в багатьох поселеннях місцеві жителі почали 
брати вихідців з інших регіонів Індонезії в заручники та погро-
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жували вбивати, якщо і надалі буде діяти примус спускати пра-
пор Західного Папуа. Для покращення відносин між Джакартою 
та Західним Папуа уряд надав регіону певні економічні пільги та 
підвищив бюджетні надходження, була створена програма роз-
витку провінції та допомоги малозабезпеченим. Ці кроки значно 
покращили ставлення місцевого населення до уряду. У 2002 році 
період Реформації в Індонезії змінив період Пост-Реформації 
(Pasca Reformasi), однак у сучасного керівництва країни залиши-
лась давня проблема: утримати більше ніж 200 народів в межах 
єдиної та неподільної Республіки Індонезія.
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ЖАНР МАВВАЛЮ В ЄГИПЕТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Горват Б. Е.

Проблема ідентифікації арабської діалектної поезії пов’язана 
з існуванням ряду суперечливих поглядів на дихотомію літера-
турної і народно-побутової мов у художній літературі. Остання 
традиційно оцінювалась тільки як розмовна форма, що виконує 
комунікативну функцію у світському житті і, будучи вживаною в 
духовних сферах, підриває єдність арабських народів.

Ібн Хальдун відмічає живу присутність арабської діалектної 
поезії у VIII–XIV століттях. Критикуючи нехтування такої поезії 
філологами, він зазначає, що вона має свої особливі правила і ви-
різняється красномовством, які сягають корінням відповідного діа-
лектного середовища. Він також зауважує, що красномовство не-
має нічого спільного з правилами граматики, а допомагає виражати 
бажані значення та відповідає вимогам ситуації [Booth 1992, 464].

Сьогодні розмовні форми арабської обирають поети, які відчу-
вають, що те, що вони бажають виразити і середовище, до якого 
звернене їх мистецтво, вимагають мови повсякденного спілку-
вання. Опираючись на спадщину місцевих фольклорних традицій 
і елітарної діалектної поезії арабської Іспанії, до неї часто клеять 
ярлик “народна” або заджаль (за іменем андалуської діалектної 
поезії) [Booth 1992, 464–466]. Загалом на позначення цього явища 
арабською мовою можна зустріти щонайменше п’ять різних по-
нять (الزجل، الشعر الملحون / العامي / النبطي / القومي), кожне з яких, у біль-
шій чи меншій мірі, піддається критиці. Одні виражають тільки 
властивості певного жанру, інші ж на передній план виводять 
“народність”, яка не узагальнює, а лише конкретизує. Більш по-
ширеним все таки є العامي  ,стосується власне мови عامي де ,الشعر 
тобто народно-побутової. Ми вважаємо, що зміст цього терміну 
найкраще відображає класифікація “діалектна поезія”, оскільки 
засвідчує його реальний обсяг. Він не розмежовує авторські і на-
родні тексти, але практично вживається в основному щодо пер-
ших, тобто використовується у вужчому і час від часу ширшому 
значеннях.

Класифікація “діалектна поезія” об’єднує конкретних авторів 
і є нині, в першу чергу, предметом історії літератури. Усна народ-
на поетична творчість більше стосується фольклористики, етно-
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графії, антропології. Втім, коли мова йде про традиції діалектної 
поезії, ми звертаємося до фольклорних жанрів. Частково ця тема 
вивчається у роботах російського сходознавця Фролової О. Б. На-
родним маввалям присвячена окрема праця іспанського арабіс-
та С. Фанджула (“Єгипетський мавваль: народна художня твор-
чість”, 1976). Щодо авторської поезії в рамках даного жанру, то 
вона окремо досі не вивчалась.

У другій половині ХХ сторіччя активно розвивається автор-
ська діалектна поезія, що багато у чому продовжила та розвинула 
традиції Бейрама ат-Тунісі. Вірші Салаха Джагіна, Ахмада Фуа-
да Ніґма, Фуада Хаддада, Абдурахмана аль-Абнуді, Саїда Хігаба, 
Абдурахмана Мансура та інших стали надбанням масової аудито-
рії не лише завдяки їх публікаціям на сторінках преси і у вигляді 
окремих зібрань, але і виступами цих самих поетів із читанням 
своїх творів по радіо і перед слухачами [Кирпиченко 2003, 75]. 
Найбільшу популярність отримав Салах Джагін. Перший свій 
вірш він написав у 1946 році у зв’язку з народними виступами, 
свідком яких він був. Ходжаєва Р. У. пояснює популярність і при-
вабливість поезії Джагіна тим, що вона не є стилізацією під на-
родну творчість, “а плоть від плоті його. Вона народна за своєю 
мовою, стилем і тим народним духом, що напрочуд природно 
поєднується із сучасним художнім світовідчуттям” [Кирпиченко 
2003, 76]. Творчість Джагіна органічно увібрала у себе фольклор 
долини Нілу. Але він не обмежувався старими формами народної 
поезії і постійно шукав нові, які можуть найкращим чином ві-
добразити динаміку розмовної мови. Використовував і строфічні 
форми європейської поезії, навіть писав сонети. Збірка “Місяць 
і земля” вийшла у рік смерті ат-Тунісі (1961). Вона мала підза-
головок “Вірші на єгипетському діалекті”. У той час як перша, 
яка вийшла на шість років раніше, мала ще назву “Народні каси-
ди”. Через двадцять два роки у передмові до зібрання творів ав-
тор згадав про це, пояснивши, що така зміна не була випадковою. 
Не “народний поет”, а “поет, що пише діалектом” – ось на чому 
наголошував Джагін і його сучасники, які обрали мовою свого 
мистецтва ту, що не асоціюється із “великими традиціями” їхньої 
культури [Booth 1990, 411].

Нове визначення вказувало, що ці автори прагнули не так віді-
йти від традицій літератури, як розширити і дати їй нового ди-
хання.
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В Єгипті поети, які першими в своїй творчості почали зверта-
тися до діалекту, писали в рамках жанрів, поширених у фольклорі 
(Я. Санну, А. ан-Надім). Вони друкували сатиричні маввалі та за-
джалі, критикуючи хеддивів і міністрів, виступаючи проти по-
силення європейського економічного та політичного впливу [Гор-
ват, 98]. Обидві ці поетичні форми відносяться до некласичних. 
Відомо, що заджаль був поширений вже в дванадцятому столітті 
в Андалусії [Schoeler G., Stoetzer W.]. Щодо маввалю, то його по-
яву в Іраку відносять до раннього аббасидського періоду [Cachia 
P.]. Він є одним з найбільш “популярних” жанрів єгипетського 
фольклору.

У сучасній арабській мові слово موال вживається у кількох 
значеннях: 1) поетична форма; 2) стиль виконання ліричного 
твору (вокальна імпровізація); 3) зміст ліричного твору (сум-
ний, афористичний). У літературі – це особлива поліримна фор-
ма діалектної поезії, що зазвичай складається з 5, 7, 9 версів 
(на відміну від класичної поезії, де композиційною одиницею 
є бейт), в якій дотримуються квантитативної системи віршу-
вання, найпоширенішим розміром є басіт. Вона вирізняється 
гнучкою і складною парономазією. Зустрічається також моно-
римний чотирирядковий мавваль та деякі поєднання чи варіації. 
Наприклад, строфічне компонування у довгі наративні вірші. За 
тематикою розрізняють “червоний” сумний (األحمر) та “зелений” 
веселий (األخضر) маввалі.

Розглянемо три приклади використання форми маввалю: 1) на-
родний; 2) з циклу Бейрама ат-Тунісі “Політичні маввалі” (مواویل 
 ”фрагмент вірша Ахмада Фуада Ніґма “Архімедів гвинт (3 ;(سیاسة
 Перший приклад взято з дослідження американського .(الطنبور)
літературознавця й етнографа Рейнолдза Д. Ф. “Героїчні поети, 
поетичні герої…” (1995). Автор записав декілька маввалів на 
музично-поетичних вечорах в одному з районів Каїру.

Рейнолдз зазначає, що поети аль-Бакатуша найчастіше вико-
нують мавваль у поєднанні з жанром сіра. На вечорах початок 
виступу відбувається після відповідної зустрічі та частування 
кавою; мавваль виконують під акомпанемент рабабу і зазвичай 
поєднують з вокальною імпровізацією. Часто виконавець “з’їдає” 
останній приголосний у кожному або декількох версах, що ро-
биться для надання слову відтінку певного натяку, двозначності 
[Reynolds 1995, 98].
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و یكون جملي عند شیل الحمل خطا بي
ما كان غراب النیة شالني و خطا بي

یا نار قلبي علیھم قدیني حطابي
انا اسألك یا رب یا مجري اللبن في البز

تتعتع البكر من تحت الحمول و یفز
و تسلطن العز

و لیالي العز بتدوم لي لكن اللیالي مع االیام حطا بي
Мій верблюд був віз ношу і мене,
Що б не сталося, тримав мене і віз.
Полум’я мого серця, перед ними розпали багаття моє.
Прошу Тебе, Господи, що вливаєш молоко до вимені –
Ти снуєш верблюдом під вантажем і він одразу встає,
І Ти володар багатств –
Нехай тривають ночі добробуту для мене, але ж ті ночі з днями 

наді мною тяжіють.
Це є типовий приклад “червоного” маввалю: сім версів, рима 

а-а-а-б-б-б-а; сумний, афористичний мотив, скарження (شكوى – 
традиційна тема арабської поезії). Ліричний герой звертається до 
Бога з проханням дати йому сил, аби бути спроможним долати 
труднощі й перепони. Він не може просити легкої ноші, адже його 
долю написано, на все воля Божа. Подібних маввалів можемо зна-
йти дуже багато у збірниках єгипетського фольклору, при чому 
жоден не повторюватиметься, оскільки в усній народній творчос-
ті це жанр експромту й імпровізації, він спонтанний, тобто такий, 
що зберігає форму і тему, а конкретний зміст так само швидко за-
бувається, як і вигадується. Якщо існують конкретні відомі кож-
ному народні пісні, то ми не можемо сказати цього ж про маввалі 
(для порівняння – українські коломийки).

Наступний приклад з доробку Б. ат-Тунісі. Цикл “Політичні 
маввалі” було написано у кінці 50-х років минулого століття і на 
той час їх автор був чи не найвідомішим представником діалек-
тної поезії. Його новаторство в цій сфері мало великий вплив на 
письменників наступних поколінь.

فرنسا و انجلترا رایحین ف خراره
و انت اللى فاضلھ یا إسرائیل یا جاره
یا اللى علینا في لیل و نھار منداره
غاراتك ح تترد لك غاره ورا غاره

Франціє й Англіє, йдіть до пекла,
І ти, шановний сусіде Ізраїлю,
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Що нависаєш над нами день і ніч,
Твої напади обернуться тобі один за одним
Більшість маввалів цього циклу є чотири- або п’ятирядкові 

моноримні вірші, написані в розмірі басіт. Вони виникали й пу-
блікувалися в пресі окремо, як відповіді поета на актуальні по-
літичні події. Автор використовує традиційну форму народної 
поезії, наповнюючи її новим змістом – політичною і соціальною 
критикою.

Маввалі завжди підживлювали творчість ат-Тунісі. Великою 
популярністю користується його цикл наративних балад “іль-
Баляді” (البلدي), в яких чотирирядкові маввалі утворюють строфи. 
В цих баладах зазвичай оповідається певна конфліктна ситуація з 
повсякденного життя єгиптян. Незважаючи на їх невеликий обсяг 
(10–20 строф), в них діє одразу декілька героїв, які майже завжди 
мають імена і умовно можуть бути поділені на два табори – хо-
роших і поганих. Оповідач в образі раві виконує роль простого 
спостерігача і лише в деяких випадках дозволяє собі невеликий 
коментар дидактичного характеру. Хоча в інших випадках його 
присутність може бути імпліцитною, цей прийом ат-Тунісі є над-
звичайно показовим, оскільки ще більше наближає балади до 
традицій. Спільним для “іль-Баляді” і “Політичних маввалів” є їх 
спрямованість до широкої аудиторії. Власне, це і є на нашу думку 
причиною звернення ат-Тунісі до цього жанру.

Для творчості сучасного єгипетського поета Ахмада Фуада 
Ніґма притаманним є використання багатьох форм усної народної 
творчості. Це весільні пісні і дитячі пісеньки, загадки і прислів’я, 
заклики продавців і рознощиків, не є винятком і мавваль. Втім 
ці форми ніколи не виступають в якості окремих творів – вони 
вкраплені до віршів.

Вище було зазначено, що однією з найбільш характерних ознак 
маввалю є використання парономазії. У наведеному тут уривкові 
з віршу “Архімедів гвинт” Ніґм іде ще далі, обігруючи множину 
значень слова واحد: 

زھر الجناین طرح
و العتر مش واحد
مع إن أصل الشجر
طالع ف غیط واحد
و الحب لما إنبدر
مسقى بماء واحد
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عجبي على فرعین
كان أصلھم واحد

واحد غرز ف طین
و اللى سرح واحد
و الورد لما انقطف

یا رب یا واحد
ریحت بیھ ألوفات
و اللى تعب واحد

Розцвіли квіти в садах – 
Аромати їх неоднакові.
Хоча коріння дерев
Проросли в одному полі,
А зерна, як їх посадили,
Поливали тією ж водою.
Я дивуюся, як то гілки,
Що йдуть з однієї крони,
Одна вгрузла в болото,
А інша – росте догори.
Коли квіти зібрали,
Єдиний Господи,
Ти наділив тисячі їх запахом,
А втомився тільки один...
Можна говорити про монорим у цьому уривку. Втім, тут роз-

бито верси на півверси і таким чином експліковано присутню в 
ньому внутрішню риму (3 і 5, 7 і 9 півверси). Ніґм розкриває ши-
рокі версифікаційні можливості маввалю, одночасно виходячи за 
межі традиційної форми і лишаючись у ній.

Представники діалектної поезії наголошують, що являються 
в першу чергу не “народними” поетами, а поетами “народної” 
мови. Тим не менше, як бачимо з цього і попереднього прикладів, 
для них важливим є показати явний зв’язок зі своїм корінням.
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ТУРЕЦЬКА ПЛЕЯДА ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

Дерменджі Омер

Життя і діяльність Омеляна Пріцака тісно пов’язані з Туреччи-
ною. Як відомо, сам вчений вважав певним знаком долі, який про-
віщав йому саме шлях тюрколога у передісторії свого народження, 
те, що його родичі мали можливість спілкуватися з османськими 
офіцерами під час Першої світової війни.

Відомо також, що під час Другої світової війни Омелян Прі-
цак, не маючи змоги повернутися до України, яка увійшла до 
Радянського Союзу, розглядав можливість набуття громадянства 
Туреччини і навіть зробив спробу отримати візу в турецькому по-
сольстві в Швейцарії. Це рішення було мотивоване не лише фа-
хом й близьким географічним розташуванням до України. У Ту-
реччині, не втягнутій у Другу світову війну, тоді перебували деякі 
видатні західноєвропейські тюркологи, зокрема, Аннемарі фон 
Ґабайн. Пріцак мав намір досліджувати в архівах історію Осман-
ської держави та османсько-українських взаємин. Утім, відсут-
ність паспорту цьому плану завадила.

1943 року О. Пріцак потрапляє до Берліна. У Німеччині 40–
50-х рр. перетиналися шляхи науковців з багатьох країн, у тому 
числі і з Туреччини. Саме цим періодом датуються перші зустрічі 
Пріцака з турецькими колегами, які сприятимуть розвиткові не 
лише української та турецької, але й світової тюркології.

Слід зазначити, що у 20–30-х рр. у Німеччині працювали два 
світочі турецької тюркології – Решіт Рагметі Арат та Зекі Велі-
ді Тоґан (згодом Пріцак редагуватиме ювілейні збірники на їх 
честь). Обидва – вихідці з царської Росії (Р. Арат з казанських 
татар, а З. В. Тоґан з башкирів), визнані в Росії сходознавці, які 
еміґрували до Туреччини, вони ніби утворили ланку, що з’єднала 
російську, західноєвропейську та турецьку тюркологію. Їх праці з 
дослідження мов тюркських народів Росії стали цінними джере-
лами для Пріцака, особливо, коли він звернувся до цієї тематики 
в 50-х рр. Метою науковця було “інтернаціоналізувати вивчення 
алтайських та тюркських мов, а це було непростим завданням, 
адже вимагало включення східних шкіл тюркськомовних народів 
Радянського Союзу й Монголії” [Pritsak 1978, XVII]. У цьому ас-
пекті праці Арата й Тоґана створювали певну платформу.
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Важливим з погляду входження О. Пріцака у турецьке наукове 
коло стало знайомство з Аннемарі фон Ґабайн, яку деякі дослід-
ники, зокрема К. Рьорборн та Г. Брандс, називають засновницею 
німецької тюркології [Röhrborn 1981].

Хоча офіційно Аннемарі фон Ґабайн мала лише двох докто-
рантів (Ільзе Лауде та Шінасі Текіна), вона вважається настав-
ницею багатьох турецьких дослідників. Як зазначає Мегмет 
Ольмез, Аннемарі фон Ґабайн завжди допомагала молодим на-
уковцям, які працювали над дослідженням мови, історії, куль-
тури, мистецтва народів урало-алтайської групи [Ölmez 1993, 
291]. У ставленні до своїх наукових надбань вона також була 
щедрою і не мала схильності до наукового егоїзму: існує чимало 
прикладів, коли Ґабайн передавала свої наробки молодшим до-
слідникам для подальшої роботи. Велика пошана до неї в колі 
турецьких тюркологів виявляє той вплив, який мала її автори-
тетна постать в Туреччині.

Саме до Ґабайн звертається по консультації Пріцак (особисто і 
в листах), коли працює над докторською дисертацією. Адже вона 
досліджувала Турфанські манускрипти й була фахівцем з уйгур-
ської мови та маніхейства. Пріцак досить швидко усвідомив, що 
дослідження адміністративної системи уйгурів є неможливим 
без знання давньотюркських мов. Тому він почав працювати над 
уйгурською мовою. “Час від часу я мав честь обговорювати деякі 
текстові питання з Аннемарі фон Ґабайн, яка у той час працювала 
приват-доцентом в Баварії, з якою я зустрічався особисто і листу-
вався. Поступово я захопився історією тюркських мов”, – пише 
Пріцак в автобіографії [Pritsak 1978, XV].

Утім, між Пріцаком та Габайн, здається, існував творчий об-
мін ідеями та думками, що можна проілюструвати на прикладі 
дослідження кольорової компоненти назв у тюркських мовах. До-
слідження символіки і семантики кольорової компоненти назв у 
мові різних народів, у тому числі й урало-алтайської мовної сім’ї, 
було досить популярною темою серед західноєвропейських нау-
ковців першої половини ХХ ст. Певним осередком дослідження 
цієї тематики стала Німеччина. Узагальнююча праця Ґабайн з 
символіки кольорів була опублікована лише 1968 р., однак мате-
ріалом для неї стали знов-таки уйгурські тексти. Пріцак звернув-
ся до цієї теми в аспекті дослідження імперії Караханідів і запро-
понував своє тлумачення семантики кольорів в етнонімах, а саме 
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пов’язав кольори з адміністративно-військовою ієрархією давніх 
тюрків [Pritsak 1954].

Іншим прикладом співпраці двох науковців є участь у засну-
ванні Урало-Алтайського товариства, яке обидва очолювали, були 
секретарями і, зрештою, почесними членами Товариства. Обидва 
науковці доклали зусиль до виходу таких часописів, як Ungarische 
Jahrbucher та Ural-Altaische Jahrbücher. Разом із Ґабайн Пріцак у 
складі редакційної колегії взяв участь у виданні збірників, які й 
досі лишаються ґрунтовним джерелом у галузі алтаїстики і тюр-
кології [Altaistik 1968; Turkologie 1982].

Оскільки ті турецькі науковці, з якими мав можливість контак-
тувати О. Пріцак, у більшості своїй виїздили за кордон з метою 
здобуття наукового ступеня чи продовження наукової кар’єри, то 
взаємини українського науковця із ними (за нечисленними ви-
ключеннями) перебували на рівні, вищому за взаємини “викла-
дач – студент”. Це був швидше обмін досвідом та знаннями. До 
таких постатей, з якими у О. Пріцака були тривалі відносини, 
слід назвати Шінасі Текіна, Галіля Іналджика, Зейнеп Кокрмаз, 
Фагіра Іза та ін.

Із Шінасі Текіном (1933–2004) Пріцак познайомився саме у 
колі Ґабайн, докторантом якої той був, і товариські стосунки між 
ними тривали й після переїзду до Гарварда. Сам Пріцак називає 
Текіна “другом і колишнім студентом”. Належний до молодшого 
покоління Текін у 1965 році був запрошений до Гарварда на посаду 
професора сучасної турецької мови, де замінив проф. Зекіє Еґлар, 
з якою Пріцак співпрацював на початку 60-х рр. Після відходу від 
тюркології Пріцака Шінасі Текін перебирає на себе й викладання 
давньоуйгурської, ґьоктюркської, узбецької мов. У 1977 році ра-
зом із Фагіром Ізом (ун-т Чікаґо) Текін засновує Journal of Turkish 
Studies, у другому випуску якого, з нагоди ювілею, вміщує авто-
біографію О. Пріцака як тюрколога. Згодом журнал вміщує статті 
науковця. Одним з результатів співпраці О. Пріцака з Ш. Текіном 
став випуск ювілейного номера журналу з нагоди річниці Галіля 
Іналджика у 1987 р. [Raiyyet 1987].

Іншим турецьким колегою українського сходознавця був Галіль 
Іналджик (1916 р. н.). Два визнані й у національному, й у світовому 
науковому суспільстві авторитетні тюркологи, вочевидь, ставилися 
один до одного із симпатією. Однак найбільш корисною виявилася 
співпраця на ниві вивчення історії Османської держави, коли Прі-
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цак спромігся зацікавити Іналджика саме аспектом історії Крим-
ського ханства, що дало нові джерела для вивчення як української, 
так і османської історії. Підґрунтям цього став факт кримськота-
тарського походження Галіля Іналджика, який народився в сім’ї, 
що 1905 року емігрувала з Криму до Османської імперії. Будучи 
одним з найавторитетніших дослідників історії Османської імперії, 
Іналджик залучає у сферу своїх наукових зацікавлень регіон Чор-
ного моря із Кримом, а відтак і українські землі.

Слід зазначити, що під час своєї мовознавчої діяльності Прі-
цак не полишав ідеї дослідження української історії із залучен-
ням сходознавчого матеріалу. Любомир Гайда зазначає, що “цей 
план виношувався багато років і ніколи не був остаточно полише-
ним” [Hajda 1980]. 1948 р. Пріцак друкує матеріал про взаємини 
гетьмана Б. Хмельницького з Османською Портою. Інтерес до 
вивчення дипломатичної переписки османських султанів міг ак-
тивізуватися під впливом Гельмута Шеля, курс лекцій про пере-
писку османських султанів із пруськими королями якого Пріцак 
прослухав у Берліні [Scheel 1950].

На прохання Пріцака Іналджик пише розвідку про хана Сагіп-
Ґірая І [Inalcik 1980]. Згодом побачила світ стаття про силові взає-
мини між Росією, Кримом та Османською Портою [Inalcik 1986]. 
У результаті співпраці Г. Іналджика та О. Пріцака при видавництві 
Інституту українських досліджень Гарварда була заснована серія 
“Дослідження османських документів, які стосуються України 
та країн Чорного моря”, редакційна колегія якої складалася з по-
чесного голови Г. Іналджика, головного редактора О. Пріцака та 
відповідального за випуск В. Остапчука. Першим випуском цієї се-
рії була опублікована праця Іналджика [Inalcik 1997]. Одночасно 
вона вийшла й у редагованих подружжям Текін Sources of Oriental 
Languages and Literatures (вип. 25) та Turkish Sources (вип. 22).

У 1954–55 рр. в Інституті мови та культури Близького Сходу 
при Гамбурзькому університеті разом із проф. Ґабайн та проф. 
Пріцаком працювала асистентом Зейнеп Коркмаз (1922 р. н.), 
наукова діяльність якої тісно пов’язана з Анкарським універси-
тетом. Фахівець із фонетики анатолійських говірок, проф. Зейнеп 
Коркмаз високо оцінила досвід, набутий у спілкуванні з україн-
ським алтаїстом. Її фундаментальна праця “Форми використання 
афіксів у турецькій мові” містить багато посилань на праці Пріца-
ка з кипчацької, нової уйгурської мов [Korkmaz 2000].
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В ранішній автобіографії Пріцака знаходимо наступну харак-
теристику ставлення до молодих науковців: «Доки мені не ви-
повнилося 45, я не звертав жодної уваги на фактор, що зветься 
“час”. Я був завжди досяжним для тих, хто потребував моєї до-
помоги, особливо, якщо вони працювали в моїй улюбленій (за 
визначенням) сфері тюркології та вивчення алтайських мов. Од-
нак після того, як у 1965 р. мене обрали почесним членом Урало-
Алтайського товариства, я усвідомив, що мені доведеться вирі-
шити: чи продовжувати дослідження алтайських мов, чи повер-
нутися до моїх планів щодо привнесення накопиченого мною до-
свіду з вивчення кочових народів Сходу в галузь історії України» 
[Pritsak 1978, XVII]. Може скластися враження, що після цього 
Пріцак повністю поринув в академічну діяльність і відвернувся 
від молодих дослідників. Однак один з найвідоміших сучасних 
турецьких істориків, Ільбер Ортайли, так описав свої враження 
після побачення з ним: “Не був пихатим. Проговоривши дві годи-
ни з якимсь молодим істориком, згадав про нові досягнення і по-
дарував мені видання інституту. Не належав до того типу, що від-
кидає нові погляди” [Ortaylı 2007]. На думку Ортайли, турецька 
тюркологія має завдячувати О. Пріцакові новим поглядом на по-
стать ель-Ідрісі. Відомий турецький історик характеризує вченого 
Пріцака наступним чином: “Український історик Омелян Пріцак 
був одним з вимираючих європейських корифеїв науки. Слухати 
його було здобутком. Взагалі, він був одним з подарунків Господа 
турецькому народові”. У своїй статті пам’яті Пріцака Ортайли до-
ходить цікавого висновку: “Різниця між східноєвропейськими та 
західноєвропейськими тюркологами наступна: другі під впливом 
католицької освіти дивилися на світ, який вважали екзотичним. 
Серед них лише євреї ставляться до тюркського світу із симпаті-
єю. Натомість, для східноєвропейських тюркологів наш світ, на-
віть, за настороженого підходу, є частиною власної ідентифікації” 
[Ortaylı 2006].

Наукова діяльність Пріцака була високо оцінена в Туреччині: 
його обрали членом-кореспондентом, а 1983 та 2001 рр. – почес-
ним членом Товариства турецької мови (Türk Dili Kurumu). Пра-
ці авторитетного українського тюрколога-алтаїста є важливим 
джерелом для сучасних досліджень у різних галузях лінгвістики 
Туреччини. Так, проф. Мегмет Ольмез, якого можна зарахувати 
до німецької сходознавчої школи, у своїх працях часто посила-
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ється на дослідження Пріцака, присвячені давньоуйгурській мові. 
Окрім того, Мегмет Ольмез у розвідці «Яким має бути нове ви-
дання “Опыт словаря тюркских наречий” В. Радлова» у своєму 
аналізі спирається на передмову Омеляна Пріцака до першого 
(чотиритомного) перевидання твору Радлова, що вийшло в Ні-
дерландах [Radloff 1960]. Фундаментальні праці Пріцака з алтаїс-
тики є цінним джерелом у дослідженні доц. др. Алі Акара [Akar 
2008]. Не оминає увагою наукові здобутки Пріцака й фахівець із 
давньоуйгурської мови Ферруг Агча [Ağça 2007]. Статті Пріцака 
60-х років, у яких він досліджував фонетику давньотюркської 
мови, використовує у своїй монографії проф. Марсель Ердал 
[Erdal 2004].

Хозарська тема, яку Пріцак розцінював як певний спадок від 
свого першого учителя-орієнталіста А. Кримського, отримала 
свій розвиток у магістерській роботі Алтая Тайфуна Озджана 
[Özcan 2005]. Він також є автором біографічного нарису про укра-
їнського вченого в “Журналі чорноморських досліджень”. Праця 
з історії хозар, яка стала певним підсумком досліджень Пріцака у 
цій галузі [Golb 1982], використовується професором Інституту 
Близького Сходу Гарварда Гасаном Бюлентом Паксоєм [Paksoy 
1995].

Відлуння розвідок Пріцака стосовно кольорової символіки 
знаходимо в дослідженні Ґюльшен Сейган Алишик, присвячено-
му семантиці назви “Карабах” [Alışık 2008].

Ідеї О. Пріцака як історика знаходять своє втілення в дослі-
дженнях групи істориків університету Кириккалє, які зосереди-
лися на вивченні работоргівлі в Криму. Цій темі присвячені пра-
ці Зейнеп Оздем [Özdem 2006] та Агмета Незігі Турана [Turan 
2009].

Завдяки включенню до “Енциклопедії ісламу”, авторитетного 
видання, серед ініціаторів та укладачів якого великим внеском у 
її створення вирізняється Решіт Рагметі Арат, дисертаційне до-
слідження О. Пріцака, присвячене Караханідам, принесло йому 
заслужену шану в колі турецьких тюркологів та істориків. Незва-
жаючи на часову відстань, праця українського науковця залиша-
ється найвагомішим джерелом у цій тематиці, про що свідчать 
сучасні дослідження, серед яких праці Ердогана Мерчіля [Merçil 
1997], Ібрагіма Кафесоглу [Kafesoğlu 1983], Саадеттіна Ґьомеча 
[Gömeç 2001] тощо.
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Отже, ключовим моментом інтеграції постаті О. Пріцака в ту-
рецьку тюркологію став німецький період наукової діяльності ви-
датного українського вченого, де певна посередницька функція 
випала на долю А. фон Ґабайн. Співпраця з турецькими лінгвіс-
тами продовжувалася під час викладання в Гарварді. Результатом 
співдіяльності О. Пріцака із Г. Іналджиком стало заснування при 
Інституті українських досліджень Гарварда серії видань, при-
свячених вивченню османських документів, у яких йдеться про 
Україну чи інші чорноморські країни. Наукові праці Пріцака з іс-
торії алтайських мов, Караханідів, хозарів та ін. є цінним джере-
лом для сучасних турецьких дослідників.

На сучасному етапі ідеї та наукові здобутки Пріцака стають 
доступними для турецьких науковців у чотири шляхи: через ні-
мецьке тюркологічне коло (З. Коркмаз, М. Ольмез, М. Ерсой), 
американську тюркологічну школу (Г. Іналджик, Ф. Із, Г. Б. Пак-
сой, І. Ортайли), через публікації статей і перекладів праць Прі-
цака турецькою мовою в Туреччині і, нарешті, опосередковано 
через Україну (А. Н. Туран, З. Оздем).
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РОЛЬ ИОРДАНИИ В УПРАВЛЕНИИ СВЯТЫМИ МЕСТАМИ
В ВОСТОЧНОМ ИЕРУСАЛИМЕ ПОСЛЕ 1967 г.

Иокша А. С.

После арабо-израильской войны 1967 г. Иорданское Хаши-
митское Королевство потеряло политический контроль над Вос-
точным Иерусалимом, который входил в его состав с 1949 г. Тем 
не менее, и там, и на Западном берегу, иорданские власти продол-
жали выполнять некоторые административные функции. В част-
ности, эта деятельность касалась решения религиозных вопросов 
и управления святыми местами в Старом городе Иерусалима.

После 1967 г. израильские власти, несмотря на распространение 
израильских законов на Восточный Иерусалим и роспуск муници-
палитета в арабской части города, оставили ведение религиозных 
вопросов за местной Администрацией вакфа, которая управлялась 
из Аммана. Так, религиозные дела мусульман остались под пря-
мым контролем иорданского Министерства по делам вакфа, в то 
время как в Западном Иерусалиме ответственность по религиоз-
ным делам была на израильском Министерстве по делам религий.

Со временем внутриполитическая ситуация в Аммане изме-
нилась. В 1988 г. Иордания разорвала административные связи с 
Западным берегом. Тем не менее, данное решение короля Хусей-
на не касалось устоявшейся деятельности иорданских властей в 
управлении святыми местами и вакфом Восточного Иерусалима.

Ст. 9 иордано-израильского мирного договора от 26 октября 
1994 г. гласит: “во время переговоров о постоянном статусе Изра-
иль уделит первоочередное внимание исторической роли Иорда-
нии в отношении мусульманских святынь в Иерусалиме” [Treaty 
of Peace, 1994]. Это привело к ухудшению палестино-иорданских 
отношений и к некоторым изменениям в управлении святыми ме-
стами в Восточном Иерусалиме.

В 1999 г. премьер-министр Иордании Абд ар-Рауф ар-Рауабдех 
объявил о том, что Иордания готова передать Организации осво-
бождения Палестины (ООП) управление святыми местами [Gold 
2001, 38]. Однако официального заявления о том, когда именно 
и в какой степени контроль над святыми местами будет передан, 
не было. Таким образом остался нерешенным вопрос о том, кому 
именно будет отдан приоритет в отношении святых мест Иеруса-
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лима на заключительной стадии переговоров о постоянном стату-
се, когда это может произойти, и каким образом Иордания будет 
разделять функции управления с Палестинской национальной 
администрацией (ПНА).

Иордания играет значительную роль в управлении, поддер-
жании и реставрации святых мест Иерусалима, а также мест 
Старого города, имеющих важную культурную и историческую 
ценность. Иорданские власти вкладывают финансовые средства 
в их поддержание. Официальным обоснованием активной дея-
тельности Иордании в Иерусалиме являются историческая роль 
семьи Хашимитов в управлении святыми местами ислама, опыт 
ведения религиозных дел иорданскими властями с 1949 г., а так-
же стремление сохранить арабские религиозные и культурно-
исторические места и не допустить изменение арабского облика 
города в результате действий израильских властей.

Исследователи арабо-израильского конфликта не всегда уде-
ляют достаточное внимание роли Иордании в религиозных де-
лах Иерусалима. Однако имеется несколько работ, которые по-
священы проблемам управления святыми местами и вакуфной 
собственностью в городе, как израильских исследователей 
И. Райтера, К. Каца, Б. Вассерштайна, британского М. Дампе-
ра, так и арабских авторов С. Мусаллама, Р. Наджма, К. Хатиба. 
Так, арабские авторы указывают в частности на особое значение 
иерусалимского вопроса и рассматривают спорные моменты, 
связанные с дальнейшей судьбой города, в том числе по управ-
лению святыми местами, между Израилем, Иорданией и ПНА. 
Представитель иорданской Королевской комиссии по делам Ие-
русалима Р. Наджм в докладе на международной конференции в 
ноябре 2004 г. в Аммане подчеркивает особую роль Иордании в 
управлении святыми местами Иерусалима, предоставляя данные 
о деятельности государства в этой области. К. Хатиб уделяет вни-
мание реставрационным и восстановительным работам, которые 
проводит Администрация вакфа в Иерусалиме, и проблемам и 
перспективам, связанным с данной деятельностью.

Официальные заявления представителей Иордании и стати-
стические данные в основном отражены в электронных ресур-
сах рассматриваемых учреждений и в сборниках документов 
(Documents on Jerusalem: in 4 vol., 2007, Palestinian Academic 
Society of International Affairs).
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Автор работы на данный момент располагает неполными 
арабскими статистическими данными, поэтому ниже могут при-
водиться данные израильских исследователей.

Целью статьи является определение роли Иордании в управле-
нии святыми местами Старого города в Иерусалиме после 1967 г. 
Основной задачей видятся: изучение структуры и деятельности 
иорданских учреждений и организаций, участвующих в управ-
лении исламскими святыми местами в городе, а также рассмо-
трение, связанных с этим, конфликтных ситуаций в палестино-
иорданских отношениях.

До 1967 г. и сразу после Шестидневной войны Администрация 
вакфа Иерусалима и все религиозные вопросы в городе контроли-
ровались центральными властями в Аммане. Иордания продол-
жала принимать активное участие в руководстве делами, связан-
ными со святыми местами ислама и вакуфной собственностью в 
Восточном Иерусалиме.

Активное участие Иордании в делах Иерусалима после 1967 г. 
можно проследить, рассмотрев деятельность и структуру ее ор-
ганизаций и учреждений, которые занимаются религиозными во-
просами.

Самым значительным из таких учреждений является располо-
женное в Аммане Министерство по делам вакфов, исламским во-
просам и святым местам, в функции которого входит управление 
делами исламских святых мест в Иерусалиме. Решение короля 
Хусейна о разрыве административных связей с Западным берегом 
в 1988 г. не повлияло на работу министерства [Dismantling legal 
and administrative links…]. В его разветвленной структуре можно 
выделить подразделения, занимающиеся вопросами Иерусалима: 
например, управление делами мечети аль-Акса, управление дела-
ми вакфа в Иерусалиме, управление институтами и центрами в 
Иерусалиме [Создание Министерства…].

Наличие данных подразделений в министерстве говорит об 
усилиях Иордании, направленных на активное участие в рели-
гиозных делах в городе. Примером этому может служить управ-
ление делами мечети аль-Акса. В его задачи входят: подготовка 
специальных курсов по вопросам ислама; обращение арабско-
го, мусульманского и государственного внимания на исламские 
дела в Иерусалиме; оживление процесса исламской агитации; 
участие и представление министерства на симпозиумах и кон-
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ференциях по Иерусалиму [Управление делами мечети аль-
Акса…].

Управление состоит из трех отделов, один из которых – Отдел 
мечети аль-Акса и мусульманских святынь. Его основная деятель-
ность состоит в координации работы мечети аль-Акса, институ-
тов, факультетов, школ, мусульманских приютов, исламских му-
зеев и библиотек в Иерусалиме, а также в подготовке сообщений 
и докладов по всем вопросам, связанным с мечетями в Восточном 
Иерусалиме. Отдел также сотрудничает с Управлением по делам 
вакфа [Управление делами мечети аль-Акса…].

Еще одно подразделение – Отдел просвещения и связей – со-
трудничает с другими компетентными органами по управлению 
святыми местами Иерусалима. Его сотрудники участвуют в кон-
ференциях, посвященных вопросам мусульманских святынь. От-
дел образования и науки курирует специальные курсы и иссле-
дования по истории мусульманских святых мест в Иерусалиме, 
поддерживает библиотеку, рассылает информацию и новости о 
деятельности израильских властей в восточной части города и 
т. д. Наличие этих и других подразделений Министерства по де-
лам вакфов указывает на широкое присутствие Иордании в Вос-
точном Иерусалиме.

Кроме Министерства существуют и другие учреждения, соз-
данные иорданскими властями и принимающие активное участие 
в делах города. Еще до 1967 г. иорданские власти образовали в 
Иерусалиме местное отделение Администрации вакфа, кото-
рое являлось основным палестинским учреждением по управ-
лению святыми местами и вакуфной собственностью. При ней 
также было создано Отделение исламских памятников, которое 
сегодня занимается финансовыми ресурсами, документацией и 
поддержанием исламских достопримечательностей. С 1982 г. и 
до 1991 г. действовал Центр документации, реставрации и под-
держания памятников Иерусалима. По его указаниям Отделение 
исламских памятников руководило реставрацией значительного 
числа зданий [Najm 2004].

Иорданией также был учрежден институт Верховного окруж-
ного судьи, который контролирует религиозные суды в Иеруса-
лиме. Решение об отделении 1988 г. также не повлияло на его 
деятельность. Верховный судья был во главе Комитета по рестав-
рации мечетей аль-Акса и Куббат ас-Сахра, который был создан 
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еще в 1954 г. иорданским законом № 32. Позже, в 1991 г. данный 
закон был изменен, и главой Комитета стал министр по делам 
вакфов. Комитет состоит из 10 представителей, чья деятельность 
имеет отношение к управлению делами Святого города. У коми-
тета есть команда архитекторов, технических специалистов и 
администраторов, которые занимаются реставрационными рабо-
тами религиозных и исторических мест, находящихся на терри-
тории, прилегающей к мечети аль-Акса и стенам Старого города. 
Одними из самых значительных работ комитета были: рестав-
рация аль-Аксы после пожара 21 августа 1969 г.; реставрация и 
покрытие золотом купола мечети Куббат ас-Сахра, завершенное 
в 1994 г. На сегодняшний день Комитет продолжает заниматься 
реставрацией минаретов, куполов, каменных стен, эспланад на 
смежных с аль-Аксой территориях [Najm 2004].

Немаловажная роль отводится и Королевской комиссии по делам 
Иерусалима. Она была создана после Шестидневной войны 1967 г., 
чтобы взять на себя управление делами города и представлять его 
интересы на международных форумах. Каждый месяц Комиссия 
издает информационный бюллетень, который освещает действия 
Израиля в Иерусалиме. Для изучения условий, в которых находят-
ся жители города, и определения путей улучшения их жизненного 
уровня, при Комиссии были созданы отделы по делам информи-
рования, законности, истории, архитектуры, религии, экономики и 
общества. Комиссия тесно сотрудничает с Советом Безопасности 
ООН и ЮНЕСКО. В 1994 г. Комиссия была реорганизована и рас-
ширена за счет включения в ее состав известных арабских и ислам-
ских деятелей. Так состав Комиссии увеличился от 9 до 20 человек, 
во главе с принцем Хасаном ибн Талалом, что указывает на рост 
престижа данного учреждения в делах Иерусалима. 

Кроме того, существуют и неправительственные организации, 
которые ставят задачей повышение роли Иордании в Иерусали-
ме. Среди наиболее значительных из таких организаций называ-
ют Генеральную исламскую конференцию Иерусалима, находя-
щуюся в Аммане. За период существования данная организация 
издала несколько книг и организовала ряд выставок, посвящен-
ных Иерусалиму. Она также проводит международные и местные 
конференции [Najm 2004].

К неправительственным иорданским организациям, участву-
ющим в делах Иерусалима, относятся также некоторые ассо-
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циации: Ассоциация по защите Иерусалима, День Иерусалима, 
Форум Иерусалима, Благотворительная ассоциация Иерусалима 
и Институт сотрудничества, который занимается описанием и ре-
ставрацией памятников Старого города [Najm 2004].

Наличие этих организаций, основанных и поддерживаемых 
иорданскими властями, говорит о значительном вкладе Иордании 
в сохранение культурно-исторических и святых мест Иерусалима.

Наряду с деятельностью непосредственно в самом Святом го-
роде, Иордания активно участвует в международных организаци-
ях. Одним из видов такого участия являлись действия Иордании 
сразу после 1967 г., когда иорданские власти стали направлять в 
ООН сообщения о неправомерных действиях Израиля в отноше-
нии Иерусалима и святых мест на его территории, спор о которых 
существовал еще в период Мандата [Иокша 2008, 60–65].

Ярким примером спорной территории можно назвать Стену 
Плача и площадку перед ней, вопрос о которых был одним из са-
мых острых в первые годы после того, как Израиль занял Старый 
город. Для того чтобы увеличить размеры площади перед Стеной 
плача, израильскими властями в июне 1967 г. был снесен Магри-
бинский (марокканский) квартал, а его жители были выселены. 
Этот квартал являлся древним и важным для мусульман вакфом 
Абу Мадяна, который включал в себя мечети, два молельных 
дома и места проживания. В результате, Администрация вакфов 
Иерусалима лишилась как самой территории данного вакфа, так 
и дохода от него [Dumper 1997, 116].

В письме постоянного представителя Иордании в ООН Му-
хаммада аль-Фарра от 28 марта 1968 г., направленном Совету 
Безопасности ООН, указывалось на несоответствие действий из-
раильских властей и решений Комиссии периода Мандата в от-
ношении Западной стены. Иорданский представитель пояснял, 
что отчет британской Королевской комиссии 1930 г. подтвержда-
ет: “Западная Стена является частью комплекса аль-Харам аш-
Шариф…это абсолютная собственность мусульманского обще-
ства и полоса тротуара перед ней является вакуфной собственно-
стью” [Jerusalem – United Kingdom Commission report… 1930].

Израильские власти, в свою очередь, ссылались на то, что “от-
чет комиссии не был признан ни мусульманами, ни евреями…а 
также, что имеет место явное отличие между аль-Харам аш-
Шариф и Западной стеной, которые были признаны как два раз-
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ных святых места… аль-Харам аш-Шариф находится за Стеной” 
[Situation in the OPT/ Jerusalem… 1968].

Также ярким примером участия Иордании в сохранении обли-
ка Святого города является сотрудничество с ЮНЕСКО. Именно 
по предложениям Иордании 1980–1981 гг., Старый город Иеру-
салима в 1982 г. был включен в список мест, обладающих стату-
сом “Всемирного наследия” и находящихся под угрозой разруше-
ния [Old City of Jerusalem…]. Позже в 1993 г. между ЮНЕСКО 
и представителями Иордании была достигнута договоренность, 
что Администрация вакфа в Иерусалиме и иорданский Комитет 
по реставрации будут единственными сторонами, кто будет пере-
страивать, восстанавливать и реставрировать мечеть аль-Акса. 
Более того, ЮНЕСКО пожертвовала иорданскому парламенту 
сумму в 160 тыс. долл. на реставрацию достопримечательностей 
города, находящихся под угрозой разрушения [Najm 2004].

Необходимо отметить и то, что сразу после 1967 г. палестинцы 
продолжали сообщать иорданским властям о ситуации в Иеруса-
лиме и просили Амман представлять их интересы перед между-
народными организациями. Примером может быть письмо мэра 
Иерусалима Рухи аль-Хатиба иорданскому министру по культуре 
и информации. В письме отражались все последние незаконные, 
по мнению палестинской стороны, действия израильских властей 
в отношении зданий и сооружений, обладающих культурной и ар-
хеологической значимостью. В письме Рухи аль-Хатиб выразил 
просьбу иорданскому министру, чтобы тот передал все сведения 
генеральному секретарю ООН, генеральному директору ЮНЕ-
СКО, а также всем организациям, отвечающим за сохранение 
культурных ценностей [Israeli demolition… 1968].

Иордания также принимает активное участие в саммитах 
Лиги арабских государств, Организации исламская конференция, 
посвященных дальнейшей судьбе Иерусалима и мерам по сохра-
нению его арабского облика. Так, сразу после провозглашения 
Израилем 30 июля 1980 г. Иерусалима “единой и неделимой сто-
лицей” [Basic Law – Jerusalem… 1980] на саммите арабских стран 
25–27 ноября 1980 г. в Аммане подтверждалось, что “освобож-
дение арабского Иерусалима является национальным долгом и 
обязанностью”. Также саммит провозглашал отрицание всех мер, 
принятых Израилем в отношении Иерусалима, и решил разорвать 
отношения со странами, которые признают Иерусалим столицей 
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Израиля или переведут туда свои посольства [Mideast situation… 
1980].

Сегодня Иордания активно отстаивает позицию по созданию 
палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Как отме-
чалось выше, иорданские учреждения постоянно направляют в 
международные организации (ООН, ЮНЕСКО и др.) последние 
сведения о событиях в Иерусалиме. Во всех ключевых докумен-
тах содержатся данные о неправомерных действиях израильских 
властей в восточной части города.

Иордания вкладывает в Иерусалим значительные финансовые 
средства. Во-первых, иорданские власти финансируют реставраци-
онные работы и мероприятия по поддержанию святых и культурно-
исторических мест Старого города. Например, во время пожара в 
аль-Аксе в 1969 г. “минбар” (специальная платформа для пропо-
веди, привезенная еще Салах ад-Дином из Алеппо в Иерусалим) 
был сильно поврежден. На его реставрацию Иордания выделила 
6 млн. динаров (9 млн. долл.) [Emergency Restorations…]. В конце 
1980-х гг. Король Хусейн потратил более 8 млн. долл. собствен-
ных денежных средств, полученных от продажи дома в Лондоне, 
на реставрацию купола мечети Куббат ас-Сахра и минбара Салах 
ад-Дина [Third Restaration…], [Gold 2001, 37].

Во-вторых, финансовые средства Иордании идут на оплату 
труда палестинским рабочим, которые заняты в поддержании 
исламских святых мест в Иерусалиме. Арабский автор К. Хатиб 
отмечает, что Администрация вакфов подчинена иорданскому 
Министерству по делам вакфов, поэтому палестинские работни-
ки Администрации вакфа считаются иорданскими гражданскими 
служащими, несмотря на административное и законодательное 
отделение Иорданского Хашимитского Королевства от Западного 
берега в 1988 г. Весь персонал получает зарплату от Администра-
ции вакфа и обладает всеми правами и привилегиями иорданских 
служащих [Khatib 1993, 54]. Сложно определить количество слу-
жащих, которым иорданские власти платят заработную плату. По 
данным Министерства по делам вакфа их количество достигает 
793 человека [Управление делами мечети аль-Акса…]. По другим 
данным, Иордания оплачивает работу около 1000 рабочих в Ие-
русалиме (данные 1996 г.) [Musallam 1996, 97].

В-третьих, Иордания пополняет бюджет учреждений, заня-
тых в религиозных делах Иерусалима. По данным исследователя 



78 Роль Иордании в управлении святыми местами...

Д. Голда, в 1977 г. расходы Администрации вакфа насчитывали 
951,4 тыс. динаров, в то время как доход исчислялся примерно 
в 382,4 тыс. динаров. Следовательно, иорданские финансовые 
средства, потраченные на расходы, составили 569 тыс. динаров. 
Это превысило доход в 1,5 раза, и больше чем на половину по-
крыло расходы Администрации [Gold 2001, 37].

Более того, исследователь указывает и на рост расходов этого 
учреждения, в то время как доход от вакфа оставался приблизи-
тельно прежним. В 1982 г. расходы увеличились почти в 3 раза и 
составили 2,6 млн. динаров, при этом доход был 362,4 тыс. ди-
наров. Это означает, что иорданский денежный вклад составил 
приблизительно 2,2 млн. динаров, на 85% покрывавший расходы 
[Gold 2001, 37].

За 1996 г. имеются данные Министерства по делам вакфов, 
исламским вопросам и святым местам: иорданские вложения со-
ставили 3 млн. динаров из 5,5 млн. необходимых на поддержание 
вакфов [Управление делами мечети аль-Акса…]. Таким образом, 
финансовый вклад Иордании растет и является довольно значи-
тельным. Во многом благодаря именно иорданским властям осу-
ществляются реставрационные работы и поддерживаются мест-
ные учреждения в Иерусалиме.

После подписания мирного договора с Израилем в 1994 г. 
Иордания столкнулась с различными трудностями в отношениях 
с ПНА. Как уже было сказано, согласно ст. 9 договора, израиль-
ская сторона обещала “уделить первоочередное внимание исто-
рической роли Иордании в отношении мусульманских святынь в 
Иерусалиме” [Treaty of Peace… 1994].

Реакция палестинцев на иордано-израильский договор была 
крайне негативной, так как ранее 13 сентября 1993 г. Израиль и 
ООП подписали “Декларацию принципов”, по которой иеруса-
лимский вопрос должен был обсуждаться на заключительной ста-
дии переговоров о постоянном статусе [Declaration of Principles… 
1993].

Арабский исследователь С. Мусаллам, анализируя речи ми-
нистра иностранных дел Израиля Ш. Переса, президента США 
Б. Клинтона и премьер-министра Иордании Абд ас-Салама Мад-
жали, приходит к выводу, что “обещание, данное Иордании, было 
компенсацией за убийство (короля Абдаллы)” в 1951 г. В доказа-
тельство этого, исследователь указывает на определенный симво-
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лизм событий: встреча представителей США, Израиля и Иордании, 
на которой говорилось о предстоящем мирном договоре, состоялась 
20 июля 1994 г.; в этот же день 20 июля 1919 г. произошла встреча 
эмира Фейсала, дяди короля Хусейна, с Х. Вейцманом, одним из 
лидеров сионистского движения; далее 20 июля 1951 г. произошло 
убийство короля Абдаллы в Иерусалиме [Musallam 1996, 81].

Выступая по случаю шестой годовщины Декларации незави-
симости, 15 ноября 1994 г. глава ООП Ясир Арафат особо под-
черкивал, что борьба палестинского народа будет продолжаться 
до тех пор, пока не “будет поднят палестинский флаг над стенами 
Иерусалима, над минаретами Иерусалима… в столице государ-
ства Палестина” [PLO Chairman Yasser Arafat… 1994].

В письмах, направленных в ООН, где палестинцы выражают 
протест против ст. 9 иордано-израильского мирного договора, 
их аргументы можно свести к следующим. Во-первых, так как 
Израиль является “оккупирующим государством”, то его пра-
вительство не имеет права давать какие-либо обязательства по 
Иерусалиму. Во-вторых, действия Израиля напрямую противо-
речат палестино-израильской “Декларации принципов” 1993 г. 
[Jerusalem/Israel-Jordan treaty… 1994]. В-третьих, Иерусалим 
является “неотъемлемой частью палестинских оккупирован-
ных территорий, что подтверждается резолюциями СБ ООН 681 
(1990), 726 (1992), 799 (1992) и 904 (1994)” [Jerusalem/Israel-Jordan 
declaration… 1994].

Возникшая ситуация активно обсуждалась на саммите Ор-
ганизации исламская конференция 13–15 декабря 1994 г., где 
король Хусейн заверял, что их правительство не претендует на 
политический контроль или суверенитет над Иерусалимом и его 
святыми местами, и что ст. 9 иордано-израильского договора 
затрагивает лишь опеку Иорданией святых мест ислама в горо-
де [King Hussein of Jordan… 1994]. Саудовская Аравия и Марокко 
поддерживали претензии палестинцев на политический сувере-
нитет над Иерусалимом [Breger 1998, 38]. В целом вопрос о тол-
ковании данной статьи мирного договора не был четко определен. 
Роль Иордании в отношении святых мест Иерусалима не была 
включена в резолюцию, принятую в ходе саммита [Resolutions on 
Political…1994].

В январе 1995 г. данная ситуация была сглажена путем под-
писания палестино-иорданского соглашения о сотрудничестве, 
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по которому Иордания обязывалась поддерживать палестинский 
народ в борьбе за его право на самоопределение на своей терри-
тории и образование независимого палестинского государства со 
столицей в Иерусалиме [Breger 1998, 38].

Таким образом, палестинцам было крайне важно, чтобы по-
литический суверенитет над Иерусалимом оставался за ними. В 
этом отношении Иордания всегда выступала за Иерусалим в ка-
честве столицы палестинского государства, однако вопрос о ста-
тусе хранителя святых мест и роли Иордании остался открытым. 

Тем не менее, проблема толкования ст. 9 послужила причиной 
того, что между иорданскими властями и ПНА стали возникать 
конфликтные ситуации в управлении святыми местами Иеруса-
лима. Например, для того чтобы предпринять немедленные шаги 
по “отвоевыванию” контроля над святыми местами, министр по 
культуре и информации при ООП Ясер Абед Раббо отправился 
в Иерусалим, чтобы проинструктировать служащих Админи-
страции вакфа не принимать зарплату от Иордании. После этого 
17 сентября 1994 г. ПНА издала декларацию, в которой все ислам-
ские святыни, как и мечети и школы в Восточной Иерусалиме, на 
Западном берегу и в секторе Газа объявлялись подконтрольными 
ей. 1 октября планировался их переход от иорданского к пале-
стинскому контролю [Wasserstein 2001, 339–340]. Более того, для 
управления мусульманским вакфом ПНА создала свое Министер-
ство по религиозным делам [Breger 1998, 40].

В итоге, Иордания прекратила деятельность, связанную с ре-
лигиозными институтами на Западном берегу, но продолжила 
свою работу в Иерусалиме. Король Хусейн в одном из обращений 
к парламенту подчеркивал, что “при любых обстоятельствах мы 
никогда не откажемся от нашей ответственности за святые места” 
[Wasserstein 2001, 340]. Иорданские власти при этом обосновыва-
ли свои заявления тем, что “отказ от иорданской позиции откроет 
дверь израильскому контролю над святыми местами” [Musallam 
1996, 108].

В это же время после смерти в 1994 г. муфтия Иерусалима 
Сулеймана Джаабари встал вопрос о назначении нового. Этот 
период был довольно напряженным моментом в палестино-
иорданских отношениях. И палестинцы, и иорданцы выдвинули 
собственных представителей на этот пост. Иорданские власти 
утвердили на эту должность шейха Абд аль-Каддера Абдина, 
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а палестинцы – шейха Икрима Сабри, имама мечети аль-Акса 
[Musallam 1996, 110].

Между двумя муфтиями началось соперничество, “палестин-
ский” муфтий занял кабинет предыдущего муфтия, в то время как 
“иорданскому” муфтию была предоставлена “небольшая комната 
рядом с мечетью аль-Акса”. Б. Вассерштайн указывает на то, что 
имели место массовые палестинские демонстрации в поддержку 
своего претендента, после которых между сторонами было до-
стигнуто соглашение, по которому “Иордания сохраняла свою 
роль, в основном, в выдаче зарплаты служащим Администрации 
вакфа в Иерусалиме, а ПНА должна была принять на себя все 
руководство после достижения постоянного соглашения с Израи-
лем” [Wasserstein 2001, 341].

Однако вскоре после палестино-иорданской договоренно-
сти возникла новая спорная ситуация. “Палестинский” муфтий 
Икрима Сабри объявил о начале священного месяца Рамадан со-
гласно дате, которую определили эксперты Саудовской Аравии, 
а не иорданские службы. Более того, муфтий заявил: “Палестин-
цы контролируют аль-Аксу и больше не принимают указов от 
Иордании” [Wasserstein 2001, 341]. Как отмечают исследователи 
М. Брегер и Т. Идинопулос, несмотря на то, что Израиль призна-
вал “особую роль” Иордании в отношении святых мест, местные 
мусульмане следовали указам муфтия, назначенного ПНА [Breger 
1998, 41].

Назначение палестинцами муфтия стало своего рода провер-
кой иордано-израильского договора 1994 г., которая показала, что 
палестинцы будут стремиться к обретению большего контроля 
над святыми местами Иерусалима. Иордания же в данном случае 
не смогла должным образом показать свой авторитет и первен-
ство в принимаемых решениях по религиозным вопросам.

В дальнейшем напряжение только усилилось. В апреле 1996 г. 
ПНА отстранила иорданского служащего шейха Ансари с поста 
главы служащих при мечети аль-Акса и заменила его Халилем 
Аламехом, пропалестинским чиновником. В августе 1996 г. Иор-
дания назначила Изата Дуффаша на пост главы управления по 
делам мечети аль-Акса, несмотря на то, что на этот пост уже пре-
тендовал кандидат от ПНА Мухаммад Хусейн [Breger 1998, 41]. 
19 ноября 1996 г. палестинцы потребовали от иорданских властей 
передать им контроль над рядом учреждений. Решением совета 
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министров Иордании от 25 марта 1997 г. была одобрена пере-
дача административного и правового контроля над сиротским 
приютом, отделом охраны мусульманского наследия в Абу Дисе 
(пригород Иерусалима), рядом мечетей и вакуфной недвижимо-
сти на территориях, ставших подконтрольными палестинским 
национальным властям с 12 января 1996 г. К палестинцам ото-
шел контроль над некоторыми исламскими вакфами Иерусалима, 
строительством мечетей, поддержкой вакуфной недвижимости в 
городе и вакфов внутри стен Старого города. 

Позже после ряда конфликтных ситуаций ПНА и Иордания 
пришли к соглашению о координации своих действий в Иеруса-
лиме. Иордания согласилась платить зарплату служащим учреж-
дений, отвечающих за вакуфную собственность, и сотрудничать с 
ПНА по решениям, касающимся религиозным мест [Breger 1998, 
41]. Как было отмечено выше Иордания оплачивала работу при-
мерно 600 (по другим данным 793 и около 1000) служащим, ко-
торые участвуют в управлении исламскими святыми местами в 
Иерусалиме [Prados 2001].

Таким образом, по мере оформления и укрепления власти па-
лестинских правящих кругов все чаще возникал вопрос о том, кто 
и в какой степени будет управлять исламскими святыми местами 
Восточного Иерусалима. Историческая и символическая роль се-
мьи Хашимитов, налаженная административная структура Иор-
дании и ее желание сохранить существующую роль в управлении 
святыми местами города шли вразрез со стремлением палестин-
цев быть единственными, кто имеет право распоряжаться мусуль-
манскими религиозными делами Восточного Иерусалима. 

В конце 1990-х гг. король Хусейн неоднократно подчеркивал, 
что ст. 9 была включена в иордано-израильский мирный договор 
в связи с израильской “односторонней и незаконной аннексией” 
Иерусалима, и что эта статья обязывает Израиль уважать суще-
ствующую роль семьи Хашимитов в отношении святых мест го-
рода. По поводу значимого для палестинцев вопроса о политиче-
ском суверенитете над городом король заявлял, что “эта статья ни 
в коем случае не посягает на права наших (палестинских) братьев 
создать собственное государство со столицей в Иерусалиме...” 
[King Hussein of Jordan… 1997].

И на сегодняшний день Иордания остается самым заинтере-
сованным и активным арабским государством в решении иеру-



83Иокша А. С.

салимского вопроса. Раеф Наджм, член Королевской комиссии 
по делам Иерусалима, в своем выступлении на Второй между-
народной конференции, посвященной “Защите исламских и хри-
стианских святых мест в Палестине”, проходившей в Аммане 
23–25 ноября 2004 г., перечислил ряд обоснований иорданской 
роли в управлении делами Святого города. Эти обоснования в 
1993 г. были даны Иорданией генеральному директору ЮНЕ-
СКО Ф. Майору, который, по словам Раефа Наджма, стремился 
уменьшить роль Иордании в делах Иерусалима, привлекая дру-
гие арабские страны к реставрационным работам мечети Куббат 
ас-Сахра. 

Позиция Аммана сводилась к следующему. Во-первых, Иорда-
ния официально взяла на себя ответственность за управление, со-
хранение и реставрацию исламских святых мест в Иерусалиме и 
на Западном берегу, сразу после принятие иорданским парламен-
том решения о присоединении Западного берега к Иорданскому 
Хашимитскому Королевству в 1952 г. Так как ООН сотрудничала 
с Иорданским Королевством в составе двух берегов, то Иордания 
должна и дальше выполнять свои обязательства без вмешатель-
ства в них других стран. 

Во-вторых, ответственность Хашимитской семьи в отношении 
исламских мест в Иерусалиме началась во время правления коро-
ля Абдаллы ибн аль-Хусейна и продолжалась в период правления 
его сына короля Хусейна ибн Талала.

В-третьих, израильская оккупация 1967 г. не повлияла на меру 
ответственности Иордании за святые исламские места. Это обо-
сновывалось тем, что ряд резолюций ООН и ЮНЕСКО осуждали 
действия Израиля в отношении святых мест Иерусалима и при-
зывали израильские власти отказаться от изменения статуса горо-
да, существовавшего до 1967 г. 

В-четвертых, ЮНЕСКО поставила Старый город Иерусалима 
в список мест, обладающих статусом “Всемирного наследия” [Old 
City of Jerusalem…] и, как отмечалось выше, признала Иорданию 
стороной, ответственной за эту территорию.

В-пятых, в письме упоминались проведенные работы Коми-
тета по реставрации мечетей Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, вы-
полняемые с 1954 г., а также работа иорданского Министерства 
по делам вакфов, Администрации вакфа в Иерусалиме и Отдела 
исламских памятников.
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В-шестых, подчеркивалось, что “вмешательство любой стра-
ны, кроме Иордании, в дела реставрации и поддержания ислам-
ских святых мест в Иерусалиме, является препятствием, которое 
Иордания будет преодолевать на протяжении всего периода су-
ществующей оккупации”. В данном случае, под “любой страной” 
подразумевался Израиль. Иордания подчеркивала, что не отказы-
вается от финансовой помощи иных стран [Najm 2004].

Таким образом, для обоснования своей исключительной роли 
в защите и покровительстве святым местам ислама иорданские 
власти приводят аргументы, связанные с международным правом 
(Восточный Иерусалим рассматривается как оккупированная тер-
ритория, которую оккупирующая сторона не должна изменять), а 
также исторические (связи семьи Хашимитов с Иерусалимом) и 
практические (деятельность, связанную с управлением и решени-
ем всех вопросов в отношении святых мест Иерусалима с 1952 г.).

И сегодня Иордания продолжает участвовать в поддержании и 
управлении исламскими святыми местами в Восточном Иеруса-
лиме. В интервью и обращениях к парламенту король Иордании 
Абдалла II также, как и его предшественники, часто подчеркива-
ет историческую роль семьи Хашимитов, связанную со святыми 
местами Иерусалима, иногда высказывая свое видение статуса 
города в будущем.

20 августа 1999 г. король Абдалла II и премьер-министр Абд 
ар-Рауф ар-Рауабдех заявили об иорданском намерении уступить 
свои “традиционные права” на святые места в пользу ПНА, когда 
“настанет подходящее время”. По мнению израильского исследо-
вателя К. Каца, такое высказывание иорданской власти означает 
отказ в будущем от претензий на святые места, но, в то же время, 
это не означает отрицание исторической роли, которую Иорда-
ния играет в Иерусалиме с 1948 г. [Katz 2005, 149]. Это также не 
означает и отказ Иордании от статуса хранителя святых мест Ие-
русалима.

В отношении политического статуса города король Иордании 
в обращениях к парламенту (1999 г. и 2000 г.) и в интервью 2001 г. 
придерживался мнения, что “решение палестино-израильского 
конфликта должно дать палестинцам надежду на то, что они смо-
гут создать государство, включающее Западный берег, сектор 
Газа, и Восточный Иерусалим – в качестве столицы” (11 апреля 
2001 г.) [Speeches… 2001].
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Так, 23 апреля 2000 г. король Абдалла, выступая по израиль-
скому телевидению, сказал: “Я верю, что на политическом уров-
не Иерусалим обладает достаточным пространством, чтобы стать 
палестинской и израильской столицей… На религиозном уровне, 
я верю, что Иерусалим должен стать городом для всех нас, откры-
тым городом” [Prados 2001]. В речи 13 мая 2002 г. в Вашингтоне 
Абдалла подчеркнул, что “обеспечение общего открытого города 
для всех вероисповеданий будет ответом на иерусалимский во-
прос” [Speeches… 2002].

После смерти Ясира Арафата в 2004 г. и прихода Махмуда 
Аббаса палестино-иорданские отношения улучшились. В июле 
2006 г. Махмуд Аббас уволил муфтия Иерусалима Икрима Сабри 
и назначил шейха Мухаммада Хусейна. Израильский автор Я. Бер-
ман считает, что такой шаг палестинского лидера был обусловлен 
“антиизраильскими политическими выступлениями” Икрима Са-
бри, в то время как Махмуд Аббас стремился к достижению до-
говоренностей с Израилем. Официальным же предлогом уволь-
нения было достижение муфтием пенсионного возраста [Berman 
2006]. Эти и другие кадровые перестановки в пользу более уме-
ренных представителей религиозных кругов, участие иорданских 
служащих в нейтрализации “подстрекательств” со стороны му-
сульманских религиозных лидеров, выступающих на пятничных 
молитвах, способствовали возобновлению иорданского участия в 
управлении святыми местами после 2004 г., что, по мнению мно-
гих исследователей, приветствуется как Израилем, так и ПНА, 
руководимой Махмудом Аббасом [Diker 2005].

На саммите Лиги арабских государств в Дохе 30 марта 2009 г. 
Абдалла II подтвердил свои ранние высказывания, что “любое 
решение арабо-израильского конфликта должно гарантировать 
создание палестинского государства на палестинской земле со 
столицей в Иерусалиме” [Remarks by His Majesty… 2009]. Более 
того, король обратил внимание на необходимость согласованно-
го арабского плана действий для защиты Иерусалима от попыток 
изменить “арабскую идентичность города” и призвал придержи-
ваться Арабской мирной инициативы 2002 г., согласно которой 
Израиль должен оставить “оккупированные территории” до ли-
нии 4 июня 1967 г. и признать создание палестинского государ-
ства со столицей в Восточном Иерусалиме [Arab Peace Initiative… 
2002]. Таким образом, руководство Иордании в настоящее время 
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придерживается общеарабской линии в рамках мирной инициа-
тивы 2002 г.

На заключительной же стадии переговоров о постоянном ста-
тусе кроме суверенитета над Иерусалимом, согласно иордано-
израильскому мирному договору 1994 г., Израилем будет учиты-
ваться “историческая роль” Иордании в отношении мусульманских 
святых мест. Под этим подразумевается не только историческая 
религиозная связь (семья Хашимитов является потомками пророка 
Мухаммада), но и вся деятельность, которая была направлена на 
управление, сохранение, восстановление и поддержание святых и 
культурно-исторических мест в Старом городе Иерусалима. 

Несмотря на то, что с середины 1990-х гг. влияние Иордании 
в управлении святыми местами снизилось, иорданские власти 
продолжают активно участвовать в делах Святого города. Раз-
ветвленная иорданская административная структура, наличие 
неправительственных организаций, постоянное участие в меж-
дународных форумах, посвященных вопросам Святого города, 
значительный финансовый вклад в учреждения по управлению 
вакфами и святыми местами и в реставрационные работы озна-
чают стремление Иордании сохранить статус хранителя мусуль-
манских святых мест в Иерусалиме.
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ВПЛИВ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ 
НА ФОРМУВАННЯ ПАРАЛЕЛІЗМУ У ВІРШАХ 

ПОЕЗІЇ ДОБИ ТАН

Костанда І. О.

У ході аналізу китайських поетичних текстів нашу увагу при-
вернуло таке явище, як паралелізм, теоретичному обґрунтуванню 
та дослідженню якого присвячена подана стаття. Актуальність 
та доцільність дослідження визначається потребою українсько-
го китаєзнавства в подальшому вдосконаленні методології літе-
ратурознавчих досліджень у цій галузі, зокрема її світоглядного 
аспекту. Мета дослідження – пояснити походження паралелізму 
з точки зору релігійно-філософських принципів Китаю, розгляну-
ти проблему адекватності його розуміння та перекладу. Завдання, 
розв’язанням яких досягається мета дослідження:

Виявити та обґрунтувати формальні ознаки паралелізму у 1. 
складі китайського поетичного тексту;
Розглянути основні філософські течії Китаю та їх вплив 2. 
на походження паралелізму.

Спробуємо проаналізувати причини, чому саме паралелізм був 
обраний китайською літературною традицією як один з головних 
мовних засобів, компонентом, без якого неможливий аналіз східної 
поезії взагалі та китайської зокрема. Паралелізм представляє со-
бою симетрію, тобто схожість побудови та довжини частин вірша, 
як-от: симетрію строф, симетрію частин, з яких складається стро-
фа [Галич 2001, 230]. Першопричиною виникнення паралелізму є, 
власне, особливості китайської мови. Цей літературний прийом ви-
ник у веньяні як необхідний засіб передачі змісту: у китайській мові 
немає чіткого розподілу на частини мови, тому функцію ієрогліфа 
у фразі важко точно визначити. Таким чином, розподіл будь-якого 
тексту на окремі, однакові за будовою частини, по-перше, допома-
гав краще зрозуміти функції окремих слів, а по-друге, за допомо-
гою утворення чітко відокремлених фраз, сприяв розумінню змісту 
тексту у цілому. Завдяки означеним властивостям паралелізм набув 
широкого вжитку у китайській поезії. Однак необхідною складовою 
вірша є не лише визначена граматико-семантична побудова фраз, а 
також ритм та рима, до того ж у поезії переважають металогічні 
типи образів, і разом усі ці ознаки накладають свій відбиток на па-
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ралелізм [Горелов 1974, 54]. Тому при читанні та перекладі віршів 
дуже важливо виявити паралелізм, та правильно зрозумівши його, 
використати для перекладу складних місць. Для цього необхідно 
розглянути явище паралелізму не ізольовано, а у контексті екстра-
лінгвістичних факторів. Екстралінгвістичні фактори розкривають і 
пояснюють принципи організації тексту взагалі та такого явища, як 
паралелізм, зокрема. Екстралінгвістичні фактори визначаються со-
ціальною природою мови, часом, ступенем розвитку та культурою 
суспільства. Аналіз екстралінгвістичних факторів, які мають вплив 
на використання мовних явищ, визначив, що екстралінгвістичні та 
лінгвістичні явища потрібно розглядати лише у їхній сукупності. 
При розгляді паралелізму у танських віршах, необхідно враховува-
ти побут та звичаї суспільства, систему поглядів, уявлень, оцінок, 
тобто все те, що складає світогляд. Ключова роль у формуванні 
світогляду належить релігійно-філософським принципам. Роз-
гляд цієї проблеми привів, зокрема, до таких висновків: релігійно-
філософські принципи можуть бути тим фактором, на якому треба 
сфокусувати увагу при розгляді танських віршів. Звернімося до 
дослідження релігійно-філософських факторів, що вплинули на 
формування світоглядної моделі китайського народу взагалі та на 
формування такого лінгвістичного явища, як паралелізм, зокрема. 
Отже, розглянемо явище паралелізму у танській поезії не ізольова-
но, а у контексті релігійно-філософських факторів, що дозволить 
синтезувати лінгвістичний, філософський та соціальний підходи. 
Зробимо огляд цих основних філософських течій, що вплинули на 
світогляд китайського народу. Великий вплив на світогляд китай-
ців мало конфуціанство (rujia儒家) – одне з трьох вчень Китаю (по-
ряд із даосизмом та буддизмом). Виникло воно в Китаї у V–IV ст. 
до н. е., а вже у ІІ ст. до н. е., в епоху Хань, конфуціанство отримало 
статус головної офіційної ідеології. Далі конфуціанство йшло шля-
хом включення та трансформування положень даосизму і буддиз-
му, в результаті чого до ХІІ ст. сформувалося неоконфуціанство, 
яке запозичило у даосизму концепцію інь-ян [Титаренко 1994, 462]. 
Винятково абстрактного значення інь-ян набули у спекулятивних 
схемах неоконфуціанства, особливо у вченні про лі (кит. 禮) – аб-
солютний закон. Концепція про взаємодію полярних сил інь-ян, що 
розглядаються як основні космічні сили руху, як першопричини по-
стійної мінливості у природі, становить головний зміст більшості 
діалектичних схем китайських філософів. Вчення про дуалізм сил 
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інь-ян – неодмінний елемент діалектичних концепцій у китайській 
філософії. Етичний компонент був більшою мірою привнесений 
конфуціанством і буддизмом, але, навіть міцно вкорінений у сві-
домість, а відтак і в мистецтво китайців, він завжди підлягав есте-
тизації. Всі філософські категорії, абстрактні поняття в китайській 
поезії проявляються перш за все через їхній естетичний компонент, 
хоч і моральний, звісно, відіграє важливу роль. З другого боку, до 
будь-якої зі значущих естетичних категорій можна дібрати певну 
філософську концепцію, але завжди потрібно враховувати те, що 
принцип бінарності застосовано не лише до конкретних образів – 
згідно з ним втілено в цій поезії й абстрактні поняття.

Однак вченням, що більш, ніж конфуціанство, вплинуло на фор-
мування літературних прийомів, був даосизм. Ключовими для да-
осизму є два найважливіші космологічні стани єдиної енергії ци – 
це інь і ян (інь-ци і ян-ци), тобто жіноче, спокійне, холодне, темне, 
м’яке з одного боку, й чоловіче, рухливе, гаряче, світле, тверде – з 
другого. Ці два стани перебувають в абсолютній гармонії. Ідея гар-
монії цих взаємодоповнюючих протилежностей була закріплена в 
даосизмі у понятті тай цзи (“велика межа”) [Титаренко 1989, 87]. 
Використання цієї концепції можна спостерігати у всіх жанрах 
китайської поезії та прози. У той же час це обумовлено тим, що 
категорія інь-ян використовувалася не тільки в даосизмі, а й була 
опорою майже всіх етико-філософських течій Давнього Китаю. Інь 
і ян (кит. 陰陽, спрощення 阴阳, мають значення “схил пагорба під 
місяцем” та “схил під сонцем”) – основна концепція давньокитай-
ської філософії. За теорією інь-ян в основі всього сущого лежить 
безмежне (у цзі 无级), яке починає набувати свого роду двополяр-
ної зарядженості. Одна його, умовно кажучи, сторона набуває по-
зитивного заряду ян, друга сторона набуває негативного заряду 
інь. При цьому пара інь-ян не являє собою приклад протилежних 
понять, таких як добрий – злий, гарний – поганий тощо. Проти-
ставлення моральних категорій взагалі є чужим для китайської 
культури. Жодна зі шкіл не казала про довічну боротьбу добра та 
зла, тим більше не пов’язувала якийсь один принцип із добром, а 
інший – зі злом. І “позитивне”, і “негативне” у даному випадку – 
нейтральні поняття. “Негативному” відповідає темрява, жіночість, 
холод, спокій, низина. “Позитивному” – світло, мужність, жар, рух, 
вершина. Таким чином, ци (气) – це єдина сила Безмежного, що 
стає подвійною. З’являється негативне ци (інь-ци) та позитивне ци 
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(ян-ци). Починається нескінченний перехід одного начала в дру-
ге, взаємообмін зарядами. Традиційний світогляд китайської нації 
будується на гармонійній взаємодії двох начал – інь і ян. Пейзаж у 
китайців означає “гори і води”, тобто сполучення світлого й темно-
го, що спрямоване нагору і прагне вниз, а на кінцевому етапі – неба 
і землі. Тому ознаки концепції інь-ян у поезії можна спостерігати 
всюди. Це пояснюється тим, що створення цієї концепції історично 
передувало появі даосизму, оскільки ідею бінарності всього сущо-
го не відкидали представники інших філософських течій. Унаслі-
док того, що світобачення поетів стародавнього Китаю складалося 
під впливом традиційних китайських уявлень про світ, у літератур-
ному описі будь-якого пейзажу ми можемо простежити мотив дуа-
лістичності. Крім того, ця концепція мала вплив безпосередньо на 
мову вірша, зокрема одним з обов’язкових компонентів вірша був 
паралелізм, тобто протиставлення. Найчастіше протиставлялися 
предмети та об’єкти – носії різних “зарядів”, наприклад, сонце (ян) 
протиставлялося місяцеві (інь), день – ночі, небо – землі, гори – рі-
кам, дракон – феніксові й ін. Дуалізм початків інь і ян виявлявся в 
поезії на рівні рим і тонів. Так, рівний тон (перший) є носієм по-
чатку ян, а три інших – відповідно інь. Китайська писемність також 
відображає в собі ідею бінарності, а отже, всі риси ієрогліфів но-
сять інський (наприклад, 水) або янський (наприклад, 山) характер. 
Зокрема така пара, як тінь – світло (影-光), посідає одне з чільних 
місць у поетичному світогляді китайців. На відміну від характер-
ної послідовності у європейському світогляді (світло – тінь), у ки-
тайському першою завжди буде саме тінь, так само, як першою є 
жінка – інь. Тінь несе в собі потенціал світла, народжує його, таким 
чином, реалізує, проявляє себе. У поезії, як уже зазначалося, тінь, 
темрява – супутниця жінки, її символ і уособлення. Ніч – час жін-
ки, а нічні птахи, квіти, що розквітають вночі, – атрибути жіноч-
ності [Кравцова1994, 200].

Тінь у китайському вірші, як і в усій китайській культу-
рі, відіграє іншу, вагомішу, ніж у європейській, роль. Вона са-
модостатня, але проявлятися може лише через світло: спалах, 
промені, відблиск. Для європейця тінь існує там, де немає або 
мало світла, для китайців світло там, де немає або мало тіні. Все 
світле народжується з тіні й у тінь відходить, а краса світлого 
полягає саме в народженні й поверненні в тінь. Саме тому не-
обхідною умовою для милування красою яскравих предметів 
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китайська естетика вважає тінь приміщення, маскою жіночого 
обличчя – темряву ночі. Нижче подано декілька пар ієроглі-
фів, що традиційно протиставляються (кожна пара проти-
ставляється за принципом інь-ян): 珠 （перлина) та 玉 (яшма). 
Перлина є носієм інської енергії, у протиставленні їй яшма – но-
сій янської енергії; 日 – 月 (сонце – місяць), 茶 – 酒 (чай – вино), 
红 – 绿 (червоний – зелений).

Поняття порожнього і заповненого – основна категорія в ки-
тайському естетичному каноні, що реалізується в усіх видах 
мистецтва. Порожнеча проявляється лише тоді, коли її пору-
шують. Парадокс можна сформулювати таким чином: ми від-
чуваємо порожнечу через форму, а форму – через порожнечу. 
Очевидно, сама концепція не може бути суто китайською. Проте 
настільки тонке відчуття і загострена увага до гармонії сталості 
та руйнації, порожнечі та наповненості властиві саме китай-
ському мистецтву, зокрема поетичному.

Такі парадоксальні поєднання різних категорій могли б зда-
тися абсурдними, якщо не враховувати впливу даоських та кон-
фуціанських теорій на явище паралелізму, основний принцип 
якого можна сформулювати так: опозиційність, на відміну від єв-
ропейського розуміння цього поняття, не дорівнює конфліктнос-
ті; опозиція скоріше асоціюється з гармонією, взаємозв’язком. 
Жоден із полюсів не набуває негативної конотації. Якщо в захід-
ній свідомості такі опозиції, як, наприклад, високе – низьке, ак-
тивне – пасивне тощо, одразу ж викликають однозначні оціночні 
асоціації, то в китайській осмислення всіх бінарних категорій від-
бувається іншим чином: вони тісно пов’язані між собою.
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МІЖНАРОДНА БОРОТЬБА ЗА НАФТУ НА БЛИЗЬКОМУ 
ТА СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ: ТУРЕЦЬКО-ПЕРСЬКЕ 
РОЗМЕЖУВАННЯ Й АНГЛО-ПЕРСЬКА НАФТОВА 

КОМПАНІЯ (1912–1914)

Ласкавий Д. В.

Ірано-іракська й іраксько-кувейтська війни 1980–1990-х років, 
операція “Буря в пустелі” та інші засвідчили, що проблема спір-
них державних кордонів у районі Перської затоки є актуальним 
питанням зовнішньої політики багатьох країн, у тому числі таких 
географічно віддалених, як США й Великобританія. Проте жодна 
нова демаркація не принесла спокою місцевим мешканцям та не 
зняла протиріччя в міждержавних відносинах, як не трапилось 
цього ні після Першої, ні після Другої світової війни. 

Серед головних причин такої ситуації можна з упевненістю 
назвати нафтовий фактор. Проблема полягає в тому, що з часу 
відкриття в Персії у 1908 році першого промислового родовища 
нафти й по сьогоднішній день розвиток міжнародних відносин 
на Близькому та Середньому Сході не в останню чергу залежить 
від перебігу боротьби за стратегічну сировину країн і компаній, 
які в питанні війни і миру в регіоні керуються виключно своїми 
інтересами.

Однією з перших ластівок зростаючого впливу нафтового фак-
тору на майбутнє мусульманського Сходу стало турецько-перське 
розмежування, проведене англійцями незадовго до Першої світо-
вої війни. Проте такій важливій події в міжнародних відносинах на 
Сході, відлуння якої чути й сьогодні, дослідники приділяють неза-
служено мало уваги, хоча певні кроки в цьому напрямі зроблені.

Першопрохідцем став А. Уілсон, який був безпосереднім 
учасником подій [Wilson 1941]. Перебуваючи на посаді коман-
дира загону сипаїв, молодий офіцер, аби забезпечувати надійну 
охорону працівників і майна Англо-перської нафтової компа-
нії (АПНК), впродовж багатьох років вів тонку політичну гру з 
родоплемінною знаттю бахтіарів, лурів, курдів та інших [Wil-
son 1928]. Свої враження, спостереження й результати власних 
етнографічних досліджень Уілсон, вже посідаючи крісло в раді 
директорів АПНК, виклав у кількох книгах [Wilson 1930]. Інший 
представник британської історіографії звернув увагу на пробле-
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ми політико-територіальної підпорядкованості племен бахтіарів 
перському уряду у зв’язку з діяльністю англійців, зокрема, АПНК 
[Garthwaite 1972, 24–44].

Серед радянської історіографії слід виділити праці О. О. Фур-
сенка, у яких він у тому числі торкається питання турецько-
перського розмежування [Фурсенко 1965; Фурсенко 1985]. Інший 
видатний учений М. С. Лазарев, досліджуючи курдську проблему 
на межі ХІХ–ХХ століть, також не оминув увагою появу нового 
чинника в старій проблемі – АПНК [Лазарев 1964]. Що стосуєть-
ся сучасної російської історіографії, то, не дивлячись на високий 
інтерес до східної тематики, лише в кандидатській дисертації 
Г. Н. Валіахметової йдеться, хоча й досить побіжно, про пробле-
му турецько-перського розмежування, у зв’язку з боротьбою за 
персько-месопотамську нафту [Валиахметова 1999]. Серед відо-
мої сучасної української історіографії відсутні роботи з обраної 
проблематики.

Отже, проведений аналіз історіографії засвідчив, що, хоча 
тема впливу нафтового фактору на турецько-перське розмежуван-
ня не нова, рушійні сили, підводні течії та наслідки демаркації 
1912–1914 років залишаються невивченими. Таким чином, мета 
статті – дослідити, на основі джерел та відомої історіографії, 
міжнародну боротьбу за нафту на Близькому та Середньому Схо-
ді у 1912–1914 роках. Особливу увагу зосереджено на вивченні 
впливу АПНК на турецько-перське розмежування.

17 липня 1913 року, виступаючи в палаті громад, перший лорд 
Адміралтейства У. Черчілль заявив, що його відомство має твер-
дий намір стати незалежним власником і виробником необхідних 
флоту запасів рідкого палива. Для цього, за його словами, мор-
ське відомство повинно стати володарем або, принаймні, встано-
вити контроль над власниками нафтових джерел [Фурсенко 1965, 
399; PDHC 1913, 1477]. Черчілль озвучив те, що голові англо-
голландського концерну “Шелл” Г. Детердінгу, який вважав свою 
компанію головним претендентом на замовлення від Адміралтей-
ства, могло наснитися лише в кошмарному сні. Фактично перед 
ним поставили вибір: державне замовлення з одержавленням са-
мої компанії й цілковитий контроль з боку Адміралтейства або, як 
кажуть, незалежне плавання й повна самостійність в усьому.

З одного боку, вибір був, а з іншого – ні. Піти на союз із Чер-
чіллем для Детердінга фактично означало втрату справи всього 
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життя, залишивши собі почесне місце в раді директорів неконт-
рольованої ним, колись власної компанії, та й ще якої. Якщо на 
той час хазяїном Нового світу по праву вважали “Стандард ойл” 
Дж. Рокфеллера, то володарем Старого світу називали “Шелл”, 
яка вже другий десяток років вела важку боротьбу із заокеан-
ським конкурентом за лідерство на світовому ринку нафту. І для 
такої могутньої компанії контракт із Адміралтейством на постав-
ку палива був, у буквальному розумінні, краплею у морі нафти, 
яка щорічно видобувалася підприємством і розвозилася танкера-
ми по всьому світу.

Виходячи з цього, чи міг Детердінг, ділова людина зі світовим 
ім’ям, віддати британському уряду за порівняно невеликий при-
буток від контракту з Адміралтейством одну з найбільших у світі 
компаній? Авжеж ні. Надто дорого коштували для Детердінга й 
братів Самьюелів “Шелл”, щоб її так дешево віддати. У самого 
Адміралтейства ніяких серйозних важелів впливу на компанію не 
було. Тому, поки що ні про який союз, по добру чи по неволі, між 
ними не могло бути й мови.

Іншою, так би мовити, кандидатурою була “Бірма ойл”, але в 
уряді Г. Асквіта вести справи з її директором Дж. Каргіллом через 
його складний характер не дуже хотіли. Ще одним варіантом була 
Росія з її півтора десятками нафтових компаній із англійським ка-
піталом.

Британські інвестори ще із 1890-х років активно брали 
участь у розбудові нафтової промисловості Баку. За словами 
англійського дипломата Р. Булларда, “британська майстерність 
і капітал допомогли в розвитку бакинських нафтових полів” 
[Bullard 1964, 23; Юнусова 1989, 264; Ласкавий 2007, 57]. На 
початок ХХ століття, як зазначають Дж. Джонс і К. Требілкок, 
з 5,9 млн ф. ст. іноземних інвестицій (30% загальних вкладень) 
у нафтопромисловість Баку 4 млн були англійськими [Jones G., 
Trebilock Cl. 1982, 67]. І хоча після першої революції в Росії 
ситуація змінилася й частка британського капіталу знизилася, 
контрольовані ним компанії разом усе ще володіли досить вели-
кими запасами нафти.

Однак і цей варіант ні Адміралтейству, ні Форін оффісу не під-
ходив. І справа тут була не в розрізненості компаній, хоча, без-
умовно, і це мало місце. Головна проблема полягала в тому, що 
джерела стратегічної сировини знаходилися в Росії, яка, хоча 
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формально й вважалася союзником Великобританії по Антанті, 
але не дивлячись на це, її геополітичним суперником, зокрема, 
суперником по Великій грі, бути не перестала. Як підкреслює 
Г. Джонс, у Росії, як і в Сполучених Штатах, дипломатична під-
тримка британських комерційних підприємств була або непотріб-
на, або неефективна [Jones 1977, 640].

Що стосується АПНК, то в ситуації з нею також було більше 
запитань, ніж відповідей. По-перше, чи достатні запаси нафти має 
компанія, щоб вдовольнити потреби флоту? По-друге, наскільки 
безпечні джерела в Персії? І по-третє, яким чином контролювати 
компанію-постачальника? На перші два питання мала відповісти 
створена для цього комісія на чолі з віце-адміралом Е. Слейдом, 
яка восени 1913 року відправилась в Персію.

Треба сказати, що в Персії на той час було набагато спокій-
ніше, ніж через два роки потому. Американська місія на чолі з 
М. Шустером покинула перську землю, вщухли войовничі на-
строї племен, потрохи відновлювалась в провінціях центральна 
влада. Країна приходила в себе після революційного лихоліття. 
Проте не всі були спокійні й не всюди було тихо. У 1912–1913 рр. 
йшла активна демаркація британцями турецько-перського кордо-
ну [АВПРИ 1913, 5–8; АВПРИ 1913–1914, 16–23]. Форін оффіс 
і уряд Індії квапилися з установленням чіткого розмежування. 
Такий поспіх англійців у вирішенні проблеми, яка тягнулася ще 
з часів середньовіччя, був продиктований створенням Турецької 
нафтової компанії (ТНК), половина акцій якої не належала ви-
ключно Національному банку Туреччини, а значить, доступ до 
месопотамської нафти мали Банк Німеччини й неконтрольована 
англійським урядом “Шелл”.

На той час одним з головних претендентів на месопотамську 
нафту була АПНК У. Дарсі, яка вже володіла перською. Іншим 
“шукачем щастя” був Німецький банк на чолі з А. Гвіннером, 
який через ТНК намагався отримати концесію на розвідку та ви-
добуток нафти в Месопотамії.

Пікантність ситуації полягала в тому, що головні родови-
ща нафти компанії Дарсі знаходилися поблизу нечітко визначе-
ного турецько-перського кордону. В АПНК не сумнівалися, що 
з початком розвідки та видобутку нафти ТНК, група Гвіннера 
обов’язково підніме незручне для англійців питання про кордон 
Месопотамії з Персією. З огляду на це, у групі Дарсі вважали, що 
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Форін оффіс має діяти на випередження і, таким чином, захопити 
стратегічну ініціативу. 

А от яким чином розмежувати спірні території, щоб якнай-
менше постраждали інтереси компанії та якнайбільше знизити 
ризик втручання інших країн у вирішення проблеми, поки що для 
англійців залишалося незрозумілим. Якщо всіма правдами й не-
правдами добитися від турків, так би мовити, добровільної пере-
дачі спірних нафтоносних територій персам, то це могло призвес-
ти до непередбачуваних наслідків, у тому числі й війни. Такий 
варіант аж ніяк не підходив ні Форін оффісу, ні АПНК. 

Другий шлях припускав розмежування приблизно порівну, 
чим знижував рівень турецько-перської прикордонної ворожнечі, 
що, у свою чергу, підвищувало рівень безпеки для компанії Дарсі. 
Однак у такому разі нещодавно відкрите поблизу Каср-і-Ширину 
чи не найбільше родовище нафти мало відійти до Османської ім-
перії. Тобто перська нафта, на видобуток якої англійці мали кон-
цесію, перетворювалась на месопотамську, концесії на яку ще не 
було. Отже цей варіант також не підходив.

Урешті-решт, після тривалих багатосторонніх нарад удало-
ся знайти компромісне рішення. На спірних територіях, які за-
кріплювалися за Туреччиною, всі концесійні права АПНК збе-
рігалися й діяли в повному обсязі, як і в Персії [The Petroleum 
Review 1914, 577–578]. Завдяки цьому компанія стала ще більш 
впливовішою. Якщо після англо-російської конвенції 1907 року 
концесія Дарсі офіційно дозволяла Великобританії діяти навіть 
у російській сфері впливу в Персії, то після турецько-перського 
розмежування АПНК перетнула кордон і першою серед компаній 
ступила на ще неподілену нафтоносну пустелю Месопотамії.

Звісно, що від такого досить швидкого й широкого поступу 
Уайтхоллу по стратегічних територіях Середнього Сходу союз-
ники по Антанті й, у той самий час, суперники по Великій грі, як 
і потенційні вороги з Троїстого союзу й одночасно партнери по 
Турецькій нафтовій компанії, були, м’яко кажучи, не в захваті. Та-
кий розвиток подій серйозно схвилював уряд Бетмана-Гольвега й 
близькі до нього підприємницькі кола. 

Наприклад, програма розвитку німецького флоту була не менш 
амбітною, ніж британська, а за споживанням нафти економіка 
Німеччини взагалі займала перше місце в Європі. Разом з тим, 
власної нафти все ще не було, тоді як месопотамська, на яку так 
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розраховували в Берліні, вже потрохи переходила під контроль 
Лондона. І в гарячці боротьби ніхто особливо не звертав уваги, 
що мова йшла про клаптик землі, який у порівнянні з усією Месо-
потамію був майже нічим. Знаючи англійців та історію створен-
ня Британської імперії, німці не сумнівалися, що на досягнутому 
вони не зупиняться. 

В уряді Г. Асквіта також прекрасно розуміли значущість успі-
ху АПНК, але спочивати на лаврах слави не збиралися. Так, поки 
що групі Дарсі вдалося переграти всіх, але сама гра ще не скін-
чилася. Хоча тепер у вигляді концесії Дарсі в Месопотамії Форін 
оффіс мав ще один козир, на Даунінг-стріт не сумнівалися, що 
лише роздратованістю на Вільгельмштрассе справа не закінчить-
ся й німці неодмінно вживатимуть контрзаходи. Оскільки жодна 
зі сторін воювати ще не збиралася, знов сіли за стіл переговорів. 
У травні 1913 року між німецьким і британським урядами поча-
лися нові консультації щодо розмежування їх інтересів у Туреч-
чині й усунення в такий спосіб протиріч, у тому числі з питання 
про майбутнє месопотамської нафти.

Однак англо-німецькі переговори щодо вирішення Східного 
питання затягувались та ускладнювались не лише через великий 
комплекс старих проблем і намагання кожної з держав переграти 
іншу, а й через невизначеність, зокрема, у британському уряді з 
вибором компанії чи компаній, які працюватимуть у Месопотамії. 
“Шелл”, хоча й була першою серед претендентів на роль провід-
ника англійської зовнішньої політики в стратегічно важливому 
районі Середнього Сходу, не підходила через дві наступні при-
чини.

По-перше, компанія на 60% була голландською, а отже, не 
британською, що суперечило принциповій вимозі до претен-
дента. Більше того, в уряді Асквіта не мали повної довіри не те 
що до голландця Г. Детердінга, а й навіть до британського єврея 
М. Самьюела, якому неодноразово натякали на сумнівні зв’язки з 
сіоністами і невміння вести переговори. Криклива, самовпевнена 
й нестримана манера спілкуватися, за словами Г. Джонса, була ві-
чним нещастям його справ [Jones 1977, 649–652].

По-друге, “Шелл” традиційно звинувачували в справах із Бан-
ком Німеччини, банкірським домом Варбурга, групою Круппа й 
ще в багатьох гріхах. Їх список був настільки великий і так часто 
повторюваний на сторінках англійських газет, що відкритий союз 
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ліберального уряду з компанією, супроводжуваний потрібними 
коментарями консерваторів, міг бути сприйнятий суспільством як 
зрада національних інтересів. Наслідком цього могли бути втрата 
виборцями довіри до вігів, зростання популярності торі, вибори 
до парламенту й перемога консерваторів.

По-третє, “Шелл” була не просто незалежним приватним під-
приємством. Вона була найбільшою нафтовою компанію Старого 
світу й боролася з “Стандард ойл” за Новий світ і світове лідер-
ство. Вона не залежала від жодного уряду поодинці, а разом вони 
ніколи й ніяк не могли поставити її в залежність від себе, бо вона 
ж їх і розділяла. Для кожного окремо взятого уряду компанія в 
більшості випадків була вигідна й відповідала його інтересам, 
які часто суперечили інтересам інших урядів, також зв’язаних 
із “Шелл”. І це коло ніхто не міг розірвати, у тому числі й уряд 
Асквіта.

З огляду на ці причини уряд Великобританії намагався трима-
ти групу Детердінга на короткому поводі. Раз так, то про повну 
передачу майбутньої британської частини месопотамської нафти 
не могло бути й мови. І знову, як і у випадку з вибором компанії-
постачальника нафти для флоту, найбільш прийнятним претен-
дентом залишалася АПНК. 

На користь вибору цієї компанії красномовно говорив уже 
той факт, що за узгодженим трьохстороннім проектом турецько-
перського розмежування частина месопотамської нафти вже на-
лежала групі Дарсі у той час, як усі інші ще боролися і за ще 
менші клаптики омріяної пустелі. Треба віддати належне вмінню 
групи Дарсі й особисто головному менеджеру компанії Чарльзу 
Грінуею представити Адміралтейству своє підприємство у най-
кращому світлі, а конкурентів – у найгіршому.

Так, зокрема, вони зуміли приховати від комісії Слейда біль-
шість недоліків компанії, у тому числі недостатню матеріально-
технічну базу виробничих потужностей у Персії, та зобразили 
“Шелл” як найбільш ненадійного й непередбачуваного партнера. 
Для Грінуея, як зазначає Д. Єргин, боротьба з “Шелл” стала не 
просто роботою, а особистою пристрастю [Ергин 1999, 138]. Він 
усіляко підкреслював “єврейство” Самьюелів і “голландськість” 
Детердінга. Вказуючи на фінансові труднощі компанії, Грінуей на-
віть певним чином шантажував королівський комітет з нафтового 
палива. Мовляв, якщо уряд не візьме шефство над компанією, то 
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її поглине “Шелл”. І тоді Адміралтейство вже точно не матиме 
можливості самому обрати постачальника нафти й купуватиме 
нафту за високими цінами в чутливої до німецького впливу групи 
Детердінга, а контроль за АПНК здійснюватиме сам кайзер.

Справедливості заради треба сказати, що директори “Шелл” на 
консультаціях з урядовцями також відгукувались про конкурентів 
з АПНК висловлюваннями, далекими від компліментів. Вони на-
гадували, що англо-перська компанія мала більше недоліків, ніж 
переваг. На відміну від підприємства Детердінга, у підприємство 
Дарсі треба було вкласти не один мільйон фунтів стерлінгів, перш 
ніж отримати щось подібне до повноцінної нафтової компанії зі 
своїм танкерним флотом і наливними терміналами. Питання без-
пеки перських родовищ, їх захищеність від потенційної російської 
загрози й соціально-економічних потрясінь, які також непокоїли 
прибічників Дарсі, знов були підняті прибічниками Детердінга. 
Усе це й багато іншого, піднятого на поверхню й винесеного на 
суспільне обговорення, іноді створювало враження, що сторони 
змагаються в риториці й умінні один і той самий факт використа-
ти на користь собі та проти конкурентів.

Проте це було лише перше, оманливе враження. За грою слів 
та емоціями всі сторони не забували й про суто прагматичне 
співробітництво. Наприклад, АПНК заключила із “Шелл” угоду 
про співробітництво у сфері продажу на нафтовому ринку. Для 
Дарсі це був важливий крок до виходу зі складної ситуації, коли 
він, маючи нафту, не мав такого потрібного ринку її збуту та й не 
було ніяких сил для боротьби за нього. “Шелл” у співробітництві 
з Англо-перською компанією також вбачав свої інтереси, коли 
планувалось поглинути компанію Дарсі й отримати контракт із 
Адміралтейством. Розрахунок групи Детердінга був такий, що 
зближення з групою Дарсі віддалить від неї уряд і відкриє шлях 
до поглинення конкурентів-партнерів. Після включення концесії 
Дарсі в нафтову імперію Детердінга в Адміралтейства вже просто 
не було б вибору постачальника нафти королівському флоту.

В Адміралтейства також були далеко не прості відносини з 
головними претендентами на державне замовлення. Як не побо-
ювались англійські урядовці “єврейства” Самьюелів і “голланд-
ськості” Детердінга, а подітися їм було нікуди. АПНК була ще 
замалою, щоб сподіватися тільки на неї, а “Шелл” – завеликою, 
щоб так легко відмовитися від її послуг і скинути з усіх рахунків. 
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Тому Черчілль і голова нафтового комітету Дж. Фішер вимушено 
вели свою подвійну гру.

З одного боку, вони всілякими способами підтримували АПНК 
і віддалялися від “Шелл”. Заради цього Фішер навіть відмовився 
від посади в раді директорів англо-голландського концерну і про-
дав усі свої акції компанії, а Черчілль почав публічно виступа-
ти на підтримку англо-перської компанії. Проте, з іншого боку, 
підтримка Дарсі далі гучних слів та емоцій не виходила, тоді як 
Детердінг у грудні 1913 року отримав від Адміралтейства конт-
ракт на постачання нафти для королівського флоту, оплачуваний 
реальними грошима з державної скарбниці [Jones 1977, 653].

Здавалося, що удача відвернулася від Дарсі і птах щастя по-
летів у бік Детердінга. Однак невдовзі виявилося, що контракт із 
“Шелл” був тактичним кроком, а не стратегічним. Флоту потріб-
на була нафта й він її отримав, але річний термін контракту гово-
рив про тимчасове зближення уряду Асквіта із “Шелл”, зовсім не 
орієнтоване на далеку перспективу.

Упродовж того самого грудня у відповідних відомствах бри-
танського уряду пильно вивчали результати роботи комісії Слей-
да в Персії. Відповідно до звіту запаси нафти компанії Дарсі були 
достатні, щоб задовольнити потреби флоту, а джерела – цілком 
безпечні, аби гарантувати надійність поставок навіть у воєнний 
час. І хоча ніяких офіційних рішень і заяв у найближчий час ніхто 
з високих посадовців не зробив, у кулуарах все більше говорили 
про угоду уряду з АПНК.

Така певна гра в мовчанку Адміралтейства була обумовлена не 
лише неузгодженістю змісту угоди, характером відносин з ком-
панією, термінами, цінами й об’ємом поставок перської нафти, 
а й невирішеністю питання про майбутнє месопотамської нафти, 
частину якої, нагадаємо, Дарсі вже мав.

Невеличкий клаптик турецької території неподалік від Касрі-
Ширіна, на який розповсюджувались права концесії Дарсі, мав 
значення головного і, на той момент, єдиного плацдарму на 
шляху до завоювання Великобританією більшої частини нафто-
носної землі Месопотамії. І в тому, що робитиметься це руками 
АПНК, у Форін оффісі ніхто не сумнівався. Група Детердінга 
не влаштовувала його голову Е. Грея по тим самим причинам, 
що й Черчілля, а усі інші компанії були надто слабкі для ви-
конання такої надскладної задачі. Отже, як і у випадку з Адмі-
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ралтейством, для Форін оффісу, що називається, “світ клином 
зійшовся” на АПНК.

Якщо проблема вибору компанії вирішувалась практично само 
собою, то питання її доступу до месопотамської нафти залишало-
ся відкритим. За англо-німецькими домовленостями лише ТНК 
мала виключне право на Месопотамію, й жодна концесія не могла 
бути надана без згоди на це ради директорів. Отже, потрібно було 
зробити групу Дарсі акціонером цієї міжнародної компанії, але 
постало питання, яким чином це здійснити.

Після нетривалих роздумів Форін оффіс настійливо запропону-
вав Національному банку Туреччини передати його частку в ТНК 
британському уряду. Керівники банку Е. Кассель і Г. Бамінгтон-
Сміт так і зробили, але їх колега і суперник К. Гульбенкян навід-
різ відмовився, хоча його двічі запрошували на предметну бесіду 
до Форін оффісу. Свою відмову він пояснював відсутністю узго-
дження такої комбінації з Детердінгом, інтереси якого йому були 
небайдужі. Вони обидва до останнього стояли на захисті своїх 
інтересів у Месопотамії, розраховуючи на підтримку директора 
Банку Німеччини А. Гвіннера.

Проте удача знов відвернулась від “Шелл”. Гвіннер дав зро-
зуміти голові англо-голландського концерну, що сваритися з ан-
глійцями та особисто з Касселем він поки що не збирається, тому 
на його підтримку не слід розраховувати. Така позиція Берліна 
відносно ініціативи Лондона була обумовлена цілком здоровим 
розрахунком, хоча й вимушеним. На диво Детердінга, братів Са-
мьюелів і Гульбенкяна, Кассель і Гвіннер знайшли спільну мову 
щодо месопотамської нафти та Багдадської залізниці. Великобри-
танія припиняла всіляку протидію втіленню в життя проекту Баг-
дадської залізниці, натомість Німеччина, у свою чергу, закривала 
очі на реорганізацію ТНК на користь англійців.

Таким чином, Великобританія перемогла в одному з епізодів 
початкового етапу міжнародної боротьби за нафту в районі Пер-
ської затоки. Здатність і готовність англійців до компромісу з нім-
цями не в останню чергу базувалася на впевненості в тому, що всі 
відомі джерела нафти на Середньому Сході були вже закріплені 
за АПНК.

Проте, як англо-німецький компроміс щодо ТНК, так і турецько-
перське розмежування мали дещо формальний, декларативний 
характер і не розв’язували імперські протиріччя. Англійська ко-
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місія з турецько-перського розмежування у своїх діях перш за все 
керувалась інтересами АПНК і вже потім брала до уваги історію 
прикордонної місцевості, етнічний склад населення тощо. У ре-
зультаті такої демаркації англійська компанія отримала частину 
месопотамської нафти, а майбутні Ірак, Іран і Туреччина – кордо-
ни, дискусії навколо яких не вщухли й сьогодні.
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СТОРІНКИ ІЗ СІМЕЙНОЇ ІСТОРІЇ 
МУРЗ ШИРІНСЬКИХ У ХІХ ст.

Мавріна О. С.

Справи щодо надання дворянства татарським беям, мурзам, 
агам та іншим представникам татарської знаті, що зберігаються 
у фонді Таврійського Дворянського Депутатського Зібрання (далі 
ТДДЗ) Державного архіву Автономної Республіки Крим, дають 
багатий матеріал із соціально-економічної, політичної історії 
Криму та проливають світло на деякі сторінки генеалогічної іс-
торії представників татарської знаті ХІХ століття.

Слід зазначити, що генеалогія татарського дворянства, а осо-
бливо генеалогічна історія татарської знаті Криму, мало дослі-
джена. Протягом останніх років у Росії з’явилась низка публіка-
цій, присвячена історії татарського дворянства, де висвітлюються 
і аспекти генеалогічної історії [Еникеев; Думин 1996].

Метою цієї роботи є спроба на основі матеріалів роду Ширі-
нів, який так само, як й інші татарські роди, домагався визнання 
своєї знатності та дворянського звання в Російській державі, ви-
світлити сімейну історію найвідоміших представників цього роду 
в ХІХ столітті.

У 1820 році до ТДДЗ надійшло звернення від родоначаль-
ника фамілії Ширінських, капітана Алі бея Ширінського, про 
внесення в родовідну дворянську книгу його і всіх Ширінських 
за списком [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 1]. Окрім документів, що 
мали правити доказом знатності роду [Мавріна 2009, 93], Алі 
бей Ширінський представив на розгляд Зібрання 21 сімейний 
список свого роду за підписами очільників дворянства Сімферо-
польського, Феодосійського і Євпаторійського повітів [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 42–74]. У сімейних списках містилась інформа-
ція щодо віку, місця проживання, посади, сімейного стану, кіль-
кості дітей та майна представників роду Ширінів, більш стисло 
ця ж інформація із сімейних списків була представлена у про-
токолах засідання ТДДЗ.

Повторний розгляд документів роду Ширінів відбувся лише в 
1852 році, після звернення до ТДДЗ в 1847 році осавула Менглі-
Гірей бея Ширінського та представлення оновлених списків і до-
даткових документів [Мавріна 2010, 57–61].
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Завданням цієї роботи є відтворення сімейної історії окре-
мих представників татарської знаті із роду Ширінів на основі 
зіставлення та аналізу сімейних списків цього роду, поданих у 
1818–20 рр., інформації протоколів засідання 1820 року, оновле-
них сімейних списків 1847–1852 рр., протоколів розгляду справи 
1852 рр., даних додаткових документів, поданих Ширінами до 
ТДДЗ, а саме: указів, атестатів, свідоцтв та інформації від Карної 
та Казенної палат Таврійської губернії. Ця інформація дає уяв-
лення про економічне життя татарської знаті, рід занять, участь у 
суспільному житті Криму, Росії та дозволяє простежити генеало-
гічну історію представників роду Ширін.

Відправною точкою дослідження є дані сімейних списків, що 
були подані у 1820 році Алі беєм Ширінським зі збереженням 
нумерації. Слід зазначити, що із 21 сімейного списку, що були 
зазначені в поданні Алі бея у 1820 році, до протоколу включено 
дані тільки за 20 списками, враховуючи й Алі бея Ширінського 
[ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 77–81].

У 1847–1852 рр. до ТДДЗ оновлених сімейних списків було 
подано 22, і їхні дані увійшли до протоколу розгляду комісії 1852 
року, але до постановляючої частини, що визнавала сімейства у 
дворянському званні, потрапили тільки 18 сімейств із представ-
лених у 1847–1852 роках. Крім того, деякі сімейства 1820 року не 
були представлені в 1852 році зовсім, що, очевидно, пов’язано з 
відсутністю нащадків по чоловічій лінії, які б продовжили рід.

Необхідно врахувати, що не завжди дані щодо віку, зазначені у 
протоколах, відповідають реальному віку особи, оскільки в про-
токол вони заносились із сімейних списків складених і поданих 
до ТДДЗ за 2, а то й за 3–5 років до фактичного розгляду справи. 
Під час же розгляду списків у ТДДЗ вік особи не коригувався з 
огляду на час, що пройшов, а заносився до протоколу відповід-
но до віку, зазначеного у сімейному списку. Тому похибка щодо 
віку татарської знаті у постановляючій частині протоколу складає 
приблизно 3 роки. Наприклад, сімейні списки роду Ширінів для 
повторного розгляду почали поновлюватись у 1847 році і разом з 
поданням подавались до Зібрання. ТДДЗ приступило до розгляду 
справи, зібравши всі необхідні документи, тільки у 1852 році. Вік 
же осіб, зазначений у списках і протоколі постановляючої части-
ни, відповідає їхньому віку у 1847 р. Іноді можливі розходження 
у віці, що подаються за сімейним списком та роком народження, 
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встановленим Таврійським Магометанським Духовним Правлін-
ням (далі ТМДП), оскільки, особливо в 30-ті роки, “свідоцтва” 
видавались без наявності відповідних записів, а тільки за свід-
ченням свідків та за інформацією батьків [Мавріна 2010, 55–61].

1. Список у 1820 році очолював Алі бей Ширінський, і щодо 
нього містилась така інформація: Алі бей віком “72 роки, дружину 
має Магмеч-Султан, дітей не має. Має при селі Тогай у Феодосій-
ському повіті орні та сінокісні землі, половину фруктового саду, 
що належать дружині, проживає разом із дружиною та її сестрою 
в селі Тогай. Ротмістр у відставці” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 77].

При повторному розгляді в 1852 році сімейство Алі бея Ши-
рінського вже не значиться в поданих списках, оскільки нащад-
ків, які б могли продовжити його справу, не залишилось. Главою 
бейського роду виступає осавул Менглі-Гірей Ширінський (по-
зиція 19 по списку 1820 х рр.).

2. Другим за списком йшов Усеїн-Кази мурза Ширінський 
(віком – 54 роки, на службі не був), який був одружений з Рафей-
Султан, мав трьох синів: Дервіш – 22 р., Мустафа – 13 р., Бар-
Батир – 5 р. – та трьох дочок: Курш-Султан – 14 р., Шераф-
Султан – 8 р., Ельмі-Султан – 6 р. Щодо його майна, то в протоко-
лі зазначалося, що Усеїн-Кази мурза проживає в селищі Кокташ 
Феодосійського повіту і має землю, ліс і фруктовий сад. Також 
він має майно і при інших селищах: у селищі Абле(а)т водяний 
млин та землю; в селищах Бакалачик і Сард – землю, а в селищі 
Воран? – виноградник [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 77].

У справі стосовно цього сімейства міститься 2 “свідоцтва” 
(оригінали), видані ТМДП 11 серпня 1859 року. Обидва свідо-
цтва надані на звернення губернського секретаря Мустафи мур-
зи Ширінського. Перше свідоцтво підтверджує, що в метричних 
книгах за селищем Кокташ значаться акти про народження в за-
конному шлюбі від батька Мустафи мурзи і матері Біян-Султан 
ханим Ширінських синів – Сулеймана 31 січня 1844 р., Аббаса 
26 квітня 1846 р., Мансура 28 березня 1848 р. Друге свідоцтво 
підтверджує, що в метричних книгах за селищем Кокташ містять-
ся записи про народження в законному шлюбі від батька Дервіш 
мурзи (брат Мустафи мурзи) і матері Арифе синів – Сеїтші мур-
зи 11 лютого 1835 р., Меметші мурзи 18 лютого 1838 р., Джеган-
Гірея 25 вересня 1842 р, Осман мурзи 25 січня 1845 р. [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 95–96].
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Що стосується послужного списку Мустафи мурзи, то про 
це ми можемо дізнатися із атестата (копії), виданого в 1843 р., 
в якому йдеться про те, що Мустафа мурза служив у ТДДЗ як 
канцелярський службовець із 23 листопада 1831 р. по 9 вересня 
1834 р., після чого був переведений на службу до Феодосійського 
земського суду, у якому і служив до звільнення за власним ба-
жанням до 11 жовтня 1843 року. Під час своєї служби в ТДДЗ 
він послідовно займав посади губернського секретаря, старшо-
го губернського секретаря та колезького регістратора. Як зазна-
чається в атестаті, на час видачі цього документа, тобто 1843 р., 
Мустафа мурза був одружений, але дітей не мав. Майнові статки 
його сім’ї, які також зазначені в цьому документі, були досить 
значними, а саме: маєток у Феодосійському повіті, 5500 десятин 
орної, сінокісної землі, ліс, фруктовий сад, виноградник [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 165–166 об.; Мавріна 2010, 58–59].

У 1852 році сімейство померлого капітана (?) Усеїн-Гази мур-
зи Ширінського, а саме: першого сина – губернського секретаря 
Мустафу мурзу 41 р., його дружину Біян-Султан, синів Сулей-
мана мурзу 3 р., Абасса мурзу 1 рік; другого сина Борю-Батира 
33 р. і померлого рідного його брата Дервіш мурзу та його синів 
Сеітчі мурзу 12 р., Меметчу мурзу 9 р., Джан-Гірея 5 р. і Османа 
мурзу 2 р. вирішено визнати у дворянському званні (позиція №4) 
[ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 125].

В сімейному списку 1847 р. також зазначено, що сімейство має 
в загальному володінні від батька маєтки при селищах Кокташ, 
Орталан, Далем, Богальчик, Ворін (?), а при них виноградний сад, 
2 водяних млини, орної і сінокісної, лісової і садової землі 5965 
десятин [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 120].

3. Алі мурза Ширінський – 46 років, капітан, полковий коман-
дир Феодосійського кінно-татарського полку, проживає в селищі 
Мурзакой. Алі мурза має дружину Фатьму-Султан, сина Аметчу 
13 р. та чотири доньки: Сале-Султан – 17 р., Айше-Султан – 15 р., 
Китче-Султан – 14 р., Аріфе-Султан – 11 р. Щодо майна зазначе-
но, що Алі мурза з сімейством володіють у Феодосійському повіті 
нерухомим майном при 10 селищах, а саме мають орні, сінокісні 
землі, ліс і фруктові сади – всього приблизно 20 тис. десятин [ГА-
АРК, ф. 49, д. 6540, л. 77 об.].

Стосовно цього сімейства ніяких додаткових свідчень у справі 
про дворянство Ширінських віднайти не вдалось. У сімейному 
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списку 1847 року, поданому на розгляд у ТДДЗ, зазначалося, що 
на чолі сімейства померлого полковника Алі мурзи Ширінського 
зазначений його син Аметша мурза 39 р. (поручник у відставці), 
що проживає в селищі Мурзакой і має дружину Каракоз, сина 
Мустафу 1 р. Його спадкові маєтки розташовані в селищах Феодо-
сійського повіту, а саме: Мурзакой, Сеіт-Елі, Танагельди, Сабан-
Боур, Бурундук, Чійкин, Коп-Кипчак, Джапор-Берди, а також при 
розореному селищі Есен-Екі – загалом орної, сінокісної, лісової і 
садової землі 12 200 десятин [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 119].

За ухвалою засідання ТДДЗ 1852 року винесено рішення “по-
мерлого гвардії полковника Алі мурзи Ширінського сина поруч-
ника Аметчу мурзу і його дружину Каракоз ханим” визнати у дво-
рянському званні [ГААРК, Ф. 49, д. 6540, л. 125].

4. Азамат мурза Ширінський – 61 рік, титулярний радник у 
відставці, проживає в селищі Бахчі-Елі, має двох дружин – Девлет-
Султан і Селяше-Султан, чотирьох синів: Кая мурзу – 31 рік (слу-
жить осавулом у Феодосійському кінно-татарському полку, Амет-
чу мурзу – 24 р., Тамиршу – 19 р., Селіма – 9 р. – та двох доньок: 
Кітче-Султан – 21 р. і Джані-Султан – 11 р. Азамат мурза має в 
селищі Бахче-Елі землі, ліс та фруктові сади, а в селищах Дарче 
(?) і Бітермен водяні млини [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 77 об.].

У справі “Про дворянство роду Ширінських” міститься також 
“свідоцтво” (оригінал), видане ТМДП 8 листопада 1849 р. помі-
щику Феодосійського повіту Аметші мурзі (тобто сину Азамата 
мурзи), що проживав у селищі Бахче-Елі, в тому, що він наро-
дився в законному шлюбі в 1797 році від батька Азамата мурзи і 
матері Девлет-Султан ханим Ширінських і є законним сином від 
законних батьків. Це свідоцтво надавалось йому для отримання 
прав дворянства [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 89].

У сімейному списку 1847 року, поданому до ТДДЗ, в сімействі 
померлого титулярного радника Азамата мурзи зазначались син 
Кая мурза 61 р., дружина Сале-Султан 50 р. – дітей не мають, бра-
ти його Аметша 53 р. з дружиною Борю-Султан 30 р., із синами 
Меметшею 9 р., Нієтшею 5 р. та донькою 11 р. та Веліша мурза 
35 р., удовець, дітей не має. Сім’я в загальному володінні має ма-
єток від батька в селищі Бахчі-Елі та орної, сінокісної землі 1000 
десятин, фруктовий сад, млин. 

У 1852 році до протоколу ТДДЗ, яким затверджувався список 
сімейств, що були визнані у дворянському званні, під №3 було 
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внесено сімейство померлого титулярного радника Азамата мур-
зи Ширінського, а саме “сина осавула Кая мурзу 61 р., дружину 
Сале-Султан, брата його Аметшу мурзу 53 р., дружину Борій-
Султан, Велішу мурзу 35 р.”. Сини Аметші мурзи до списку вне-
сені не були, оскільки, очевидно, не були подані додаткові до-
кументи, а саме метричні свідоцтва про законність народження 
[ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 125–125 об.].

5. Максют мурза Ширінський для визнання свого сімейства 
у дворянському званні, представив до ТДДЗ указ Урядового Се-
нату від 6 жовтня 1796 р. (у справі міститься копія), що свідчить: 
“…Ее Императорское Величество всемилостивише пожаловать 
соизволила дворян той области за особенное усердие и ревность 
к пользам того края [серед інших татар. – О.М.]... Максют мурзу в 
титулярные советники” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 136–137].

Копія указу була видана 30 вересня 1832 року Таврійським 
Губернським Урядом. Найперші відомості про Максют мурзу 
містяться серед сімейних списків 1820 року, поданих на розгляд 
ТДДЗ. Під час першого розгляду справи 16 листопада 1820 року 
в протоколі ТДДЗ зазначається, що Максют мурза віком 50 років 
є титулярним радником у відставці, проживає в селищі Аджи-
Би(е)лек Келечи, одружений на Айше-Султан, має 4 дітей – двоє 
синів і дві дочки. Сини – Аджи-Гірей мурза, вік 29 років, одруже-
ний із Сале-Султан, служить осавулом у Феодосійському “кінно-
татарському” полку; Сефер-Кази мурза 25 років, неодружений. 
Дочки – Насаф-Cултан 18 років та Шериф-Султан 13 років. У 
протоколі ТДДЗ містяться також відомості про майно сім’ї Мак-
сют мурзи, а саме, що він має “нерухомий маєток при селищах 
Аджи-Белек Келечі, Мамбет-Аджи, Чукур, Айкат, Кучура – землі, 
при селищах Урус-Коджа водяний млин із землею, при селищі 
Тоут ділянка лісу, а на Субаші млин і сінокісний луг” [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 77 об. – 78].

Ще один документ, який міститься у справі, проливає світло на 
подальшу долю сімейства Максют мурзи Ширінського. Це “сві-
доцтво”, видане 12 березня 1848 року за зверненням до Таврій-
ського Магометанського Духовного Правління поміщика Сефер-
Гази мурзи Ширінського йому, його братам Аліші мурзі і Мемету 
мурзі, а також синам Батиру мурзі й Ільясу мурзі, що повинно 
було замінити метрику. У “свідоцтві” зазначено, що “хоча актів 
народження їх [Сефер-Гази мурзи, Аліші мурзи, Мемета мурзи, 



115Мавріна О. С. 

Батира мурзи й Ільяса мурзи. – О.М.] за метричними книгами не 
існує, оскільки не існувало їх тоді між магометанами, та згідно 
зі свідченнями десяти чоловік татар, що вони народились у за-
конному шлюбі від батька титулярного радника Максют мурзи 
і дружини його, перший Сефер-Гази мурза від Айше-Султан ха-
ним у 1795 році, а останні від Біян-Султан ханим, а саме: Аліша 
мурза в 1831 р., Мемет мурза в 1832 р., сини ж Сефер-Гази мурзи 
Ширінського народжені від нього і дружини його Саліє-Султан 
ханим в один час, а саме в 1832 році /вони близнюки/” [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 88–88 об.].

Проаналізувавши інформацію, що міститься у “свідоцтві”, ми 
можемо прийти до висновку, що на момент видачі ТМДП свідо-
цтва Сефер-Гази мурза був старшим серед синів Максют мурзи 
(оскільки старший син Аджи-Гірей мурза, про якого йшлося в 
протоколі засідання ТДДЗ в 1820 році, не згадується документах, 
очевидно, в цей час уже помер) і тому саме від імені Сафер-Гази 
мурзи було написано звернення до ТМДП. Також стає зрозуміло, 
що з 1820-го по 1848 рік у родині Максют мурзи відбулися певні 
зміни, а саме: від другої дружини Біян-Султан ханим народилося 
ще двоє синів – Аліша мурза і Мемет мурза. Сефер-Гази мурза, 
який у 1820 році у віці 25 років ще був неодружений, одружився 
на Саліє-Султан (можливо, на дружині свого померлого старшо-
го брата, оскільки серед татар існував такий звичай), з якою мав 
двох синів-близнюків Батира мурзу й Ільяса мурзу [ГААРК, ф. 49, 
д. 6540, л. 88–88 об.].

У 1852 році відбулося повторне засідання ТДДЗ з приводу 
розгляду документів роду Ширінів для надання їм дворянсько-
го звання. Із протоколу засідання ТДДЗ від 17 жовтня 1852 року 
випливає, що на дворянство претендувало сімейство померлого 
вже на той час титулярного радника Максют мурзи Ширінсько-
го (дані щодо віку, наведені в протоколі, відповідають 1847 року, 
тобто року, в якому подавались оновлені сімейні списки) у скла-
ді: сина Сефер-Гази мурзи (54 р.), дружини сина Селіє-Султан 
ханим, синів Сефер-Гази мурзи – Батира мурзи й Ільяса мурзи 
(по 14 р.), доньок – Девлет-Султан (19 р.), Есми-султан (18 р.), 
Зіяде-султан (16 р.), Хатідже-султан (7 р.); також братів Сефер-
Газі мурзи – Аліші мурзи (16 р.) і Мемета мурзи (13 р.), які були 
неодруженими, чоловіки сімейства “чинів не мали, на службі не 
були” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 120–120 об.].
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Сімейство в загальному користуванні мало маєток, що за-
лишився у спадок від батька у Феодосійському повіті в селищі 
Аджи-Бе(у)лек Келечі, в якому і проживало, а також майно та 
орні, сінокісні, лугові землі при селищах Мамбет-Аджи, Че(у)-
кур, Айкат, Ташкіяр, ділянку лісу при селищі Тоут, водяний млин 
та сінокісний луг при селищі Джума-Елі – загалом 5500 десятин 
землі [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 120–120 об.].

Слід зазначити, що в результаті розгляду ТДДЗ у 1852 році до-
кументів сімейства померлого титулярного радника Максют мур-
зи Ширінського Зібрання постановило визнати сімейство Максют 
мурзи Ширінського у дворянському званні й внести в належну 
частину родовідної книги: Сефер-Гази мурзу, дружину його 
Саліє-Султан, синів Батира мурзу й Ільяса мурзу та братів Алішу 
мурзу і Мемета мурзу [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 125].

У 1870 році до справи були приєднанні ще два свідоцтва від 
ТМДП, необхідні для доведення прав на дворянство. Видані сві-
доцтва 23 липня 1870 року. Перше – Мустафі мурзі Ширінсько-
му, в тому що він законний син батька дворянина Аліши мурзи 
Ширінського (тобто сина Максют мурзи і брата Сефер-Гази мур- 
зи. – О.М.) і матері Магап-Султан ханим, народився в 1859 році. 
Друге свідоцтво видане Кадиру мурзі (внуку Сефер-Гази), в тому, 
що він законний син дворянина Ільяса мурзи і Зейнап-Султан ха-
ним Ширінських, народився 24 лютого 1866 року в Аджи-Белек 
Келечі [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 141–142].

6. Іслям-Гірей мурза Ширінський – 42 роки, чиновник 14 
класу у відставці, проживає з дружино Наджин-Султан, дочкою 
Ісмою (2 роки) та сестрою Кумиш хані (32 роки) в селищі Япен-
джи(?). Має при декількох селищах нерухоме майно – орні і сіно-
кісні землі, водяний і вітряний млини та фруктовий сад [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 78]. Інформація подана до ТДДЗ у 1820 році.

Під час повторного розгляду 1852 р. справа Іслям-Гірея не роз-
глядалась, у сімейних списках він не був зазначений, очевидно, 
вже на той час його не було в живих, а нащадків по чоловічій лінії 
у нього не залишилось.

У 1855 році до ТДДЗ надійшла інформація з Таврійської пала-
ти Карного суду щодо того, “чи був хто-небудь із роду кримських 
мурз Ширінських під судом і слідством”. У документі констату-
валося, що “10 березня 1814 року колишній засідатель Феодосій-
ського земського суду чиновник 14 класу Іслям-Гірей мурза Ши-
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рінський перебував під слідством за протизаконні дії по службі, 
при розслідуванні справи щодо вбитого селянина Михайла Чеба-
на”, але обвинувачення з нього були зняті [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 128]. Більше ніяких даних про Іслям-Гірея та його сімейство у 
справі віднайти не вдалося.

7. Сімейство померлого Бахтиші (Батирші) мурзи, чинов-
ника 14 класу: син Джантемір мурза 8 р., доньки Курт-Султан 
13 р. і Ісма-Султан 12 р. Проживають з бабусею в селищі Тобен-
Сарай, при якому мають маєток, а при інших селищах мають орні, 
сінокісні землі, водяний млин і фруктовий сад [ГААРК, ф. 49, 
д. 6540, л. 78].

У 1849 році до справи додали копію атестата на ім’я Джан-
темір мурзи, який засвідчував, що Джантемір служив три роки 
депутатом по нагляду за правильним продажем гарячих напоїв – 
із 29 січня 1845-го по 31 жовтня 1848 року, до обрання і затвер-
дження на його місце іншого депутата. В атестаті також вказува-
лось: Джантемір мурза проживає в селищі Тубе-Сарай (очевидно, 
Тобен-Сарай) Феодосійського повіту, має сінокісні, орні землі, 
фруктовий сад, ліс, два водяних млини; одружений, під судом, 
слідством, у “штрафах і відпустах” не був [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 87–87 об.; Мавріна 2010, 58].

У сімейному списку, поданому в 1847 р. для повторного роз-
гляду, значилося, що Джантемір мурза проживає в селищі Тобен-
Сарай з дружиною Хатідже, сином Мегметом 5 р. та двома донь-
ками: Зейнеп – 6 р., Урніє – 1 р. Має маєток, отриманий у спадок, 
при селищах Тобен-Сарай, Бурундук та розорених селах Джанак і 
Дорт-Аран – орні та сінокісні землі 2616 десятин, 2 водяні млини, 
ліс, сад.

У 1852 році при розгляді документів Ширінів із цього сімей-
ства у дворянському званні був визнаний тільки Джантемір мурза, 
оскільки метричного свідоцтва про народження сина представле-
но до ТДДЗ не було. На час подачі сімейного списку Джантемір 
мурзі було 35 років, про що є відповідний запис у протоколі, по-
зиція №7. А саме: «померлого 14 класу Батирші мурзи Ширін-
ського (в сімейному списку 1820-х рр. ім’я записано як “Бахти-
ша”. – О.М.) сина Джантемір мурзу 35 р.» [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 125 об.].

Вже після розгляду справи в ТДДЗ, очевидно в 1857 році, на-
дійшла копія “свідоцтва”, видана ТМДП 15 жовтня 1857 р. дво-
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рянину Джантемір мурзі, що проживає в селищі Тобен-Сарай, у 
зв’язку з його зверненням щодо видачі йому метричного свідо-
цтва про народження його сина Меметші мурзи Ширінського. 
Це “свідоцтво” відрізняється від інших документів такого типу 
тим, що в ньому представлена вся передісторія з’ясування спра-
ви щодо встановлення законності народження Меметші [Мавріна 
2010, 59–60].

Із 30-х років ХІХ століття в Таврійській губернії вже велись 
записи в метричних книгах, але, очевидно, не всі татари завжди 
дотримувалися встановлених приписів. Тому після звернення 
Джантемір мурзи про видачу його сину свідоцтва ТМДП провело 
пошуки в архіві, але записів щодо народження Меметші знайде-
но не було. Оскільки Джантемір мурза віддавав сина в навчаль-
ний заклад, а для цього було потрібне метричне свідоцтво, він 
представив у ТМДП трьох свідків. Свідки – “поселяни селища 
Тобен-Сарай – Абдуатор Мессут оглу, Абдуагат Миждаба оглу, 
Абдель Біри Гафар оглу” – засвідчили, що Меметша (Меметча) 
народився в законному шлюбі від батька Джантемір мурзи та ма-
тері Хотче-Султан 15 листопада 1840 р. [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 138–139]. Оскільки метричне свідоцтво Меметші не було пред-
ставлене для розгляду в 1852 році, то його не було визнано у дво-
рянську званні.

Ще одне “свідоцтво”, яке було видано ТМДП 27 червня 1868 р. 
і долучено до справи, – свідоцтво на ім’я Курта мурзи Ширін-
ського, яке засвідчує: два свідки підтвердили під присягою, що 
Курт мурза Ширінський справді народився від дворян у закон-
ному шлюбі батька Джантемір мурзи і матері Хатіджи-Султан 
ханим Ширінських у селищі Тобен-Сарай 1849 р., але невідомо, 
якого місяця і числа. У зв’язку з цим ТМДП постановило видати 
йому метричне свідоцтво про народження [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 140]. Таким чином, вже після отримання дворянського звання 
в сім’ї Джантемір мурзи народився син Курт мурза, якому теж 
необхідно було домагатися визнання у дворянському званні.

8. Темір-Гази мурза Ширінський – 35 років, хорунжий у 
відставці, дружина Чепий-хан, сини – Ширін-Гази 7 р., Алі 2 р., 
доньки – Мелек-Султан 8 р., Айше-Султан 4 р., проживають у селі 
Ак-Шейх. Має спадкове майно, а також майно, отримане як прида-
не, – орні, сінокісні землі при селищах Ак-Шейх, Буюк-Ас, Муроз 
та розорених селах Ічки і Асанчик. Інформація подана за сімейним 
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списком у 1820 р. Більше ніяких даних про це сімейство у справі 
Ширінів віднайти не вдалося [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 138–139].

9. Саадича мурза Ширінський, кадет у відставці 50 років, 
брат його Сеферша мурза 39 років, на службі не був, неодружені. 
Проживають у селищі Ак-Чора Феодосійського повіту, де мають 
дім та ліс.

При подальшому розгляді справи Ширінів у 1852 році ця сім’я 
не була внесена до списку на затвердження у дворянському званні 
[ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 79 об.].

10. Кая мурза Ширінський – 26 років, його рідний брат Кут-
луша мурза – 22 р., неодружені. Їхня мати Девлет-Султан – 55 ро-
ків. Проживають у селищі Мулла-Кой, де мають орні і сінокісні 
землі.; чинів не мають, на службі не були [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 78].

До повторного розгляду у 1852 році справа сімейства Кая мур-
зи поповнилась “свідоцтвом” (оригінал) від 15 листопада 1849 
року, виданим ТМДП у зв’язку зі зверненням поміщиків селища 
Кримча Феодосійського повіту рідних братів Кая мурзи та Кут-
луші мурзи. У свідоцтві зазначено, що Кая мурза і Кутлуша мур-
за народились у законному шлюбі від батька капітана Арсланші 
мурзи і матері Девлет-Султан Ширінських послідовно в 1793 і 
1795 роках. Темір-Гази мурза ж є законним сином Кая мурзи і 
його дружини Мауч-Султан ханим, народжений у 1830 році [ГА-
АРК, ф. 49, д. 6540, л. 92].

У сімейних списках, поданих у 1847 році для повторного роз-
гляду, щодо сімейства Кая мурзи зазначалося, що вони прожива-
ють у маєтку при селищі Айкиш Феодосійського повіту та мають 
700 десятин орної та сінокісної землі. Кутлуша мурза з дружи-
ною та трьома доньками проживає у спадковому маєтку селища 
Мулла-Кой, де має 1000 десятин землі. На державній службі оби-
два брати не були [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 121].

Після розгляду справи у 1852 році сімейство померлого капі-
тана Арсланші мурзи Ширінського, а саме: Кая мурзу 54 років, 
дружину його Мауч-Султан, сина Кая мурзи Темір-Гази мурзу 
17 років і Кутлушу мурзу, другого сина Арсланші постановили 
визнати у дворянському званні (протокол ТДДЗ, позиція №10) 
[ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 126].

У вересні 1855 року до ТДДЗ із палати Карного суду надій-
шла інформація щодо карної відповідальності Ширінських, у 
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тому числі було зазначено, що 2 листопада 1825 року поміщик 
Феодосійського повіту Кая мурза Ширінський і брат його Кутлу-
ша постали перед судом за те, що не віддали волосному началь-
ству двох неписьменних татар і завдали побоїв сотницькому. За 
рішенням Карної палати 4 листопада 1825 року братам винесли 
догану у Феодосійському повітовому суді [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 128–129].

11. Бахтиша мурза Ширінський – 33 років, дружина Памук, 
їхній син Муратчі – 1 рік, рідний брат Селяметчі мурза – 16 ро-
ків, дружина Фундук ханим. Проживають у селищі Черкез-Тобай, 
при якому мають орні і сінокісні землі. На службі не були, чинів 
також не мають [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 78 об.].

Справа цього сімейства в кінці 1849 року поповнилася “сві-
доцтвом” ТМДП від 15 листопада 1849 р., яке було видане на імя 
Селяметші мурзи Ширінського, поміщика селища Черкез Тобай, 
у тому, що він народився 1799 р. в законному шлюбі батька Аліші 
мурзи і матері Бебі ханим, а його власні діти також народжені в 
законному шлюбі від дружини Зіаде ханим: Курт – у 1823 році, 
Нієтша – 1829 р., Іслям-Герей – у 1831 р. [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 91].

В сімейних списках 1847 р., поданих на повторний розгляд, у 
складі сімейства значились: 1) “померлого Аліші мурзи син Се-
ляметін 50 р., одружений з Фундук ханим 40 р., сини: Курт мурза 
21 р., Нієтша мурза 15 р., Ілям мурза 11 р., доньки: Джан-Султан 
18 р., Девлет-Султан 15 р.,  маєтку це мають в службі не були”; 
2) “померлого Бахтиши мурзи Ширінського сини: Муратча 30 р. 
з дружиною Фатьмою 25 р., з синами Менглі-Гіреєм 6 р., Адиль-
Гіреєм 1 р.; Девлет мурза Ширінський 26 р., з дружиною Зейнеп-
Султан 23, сином Кутлу-Гірей Султаном 3 р.; Селіша мурза 20 р., 
не одружений, маєтку не має, на службі не був” [ГААРК, ф. 49, 
д. 6540, л. 121 об.].

Під час розгляду в 1852 році справи в ТДДЗ сім’ї двох братів 
були окремо внесені до протоколу – під №11 Селяметша мурза 
як син померлого Аліші мурзи з дружиною Фундук ханим (оче-
видно, першою. – О.М.) та синами Куртом мурзою, Нієтшею 
мурзою, Іслям мурзою – від другої дружини Зіяде ханим (яка, 
очевидно, вже померла і тому не була внесена до списку при роз-
гляді. – О.М.); під №12 до списку були внесені сини померлого на 
той час Бахтиші мурзи Ширінського – Муратча, Довлетча, Селя-
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метча (Селиша) – визнанні у дворянському званні [ГААРК, ф. 49, 
д. 6540, л. 121, 125 об.].

12. Кутлу-Гірей мурза Ширінський, 39 років, неодружений. 
Його брат Ширін-Гази мурза, 37 років, одружений на дочці ти-
тулярного радника Максют мурзи Ширінського, син його Усеїн-
Гази, 1 рік. Проживають у селищі Аджи Бешер, мають у загально-
му володінні при цьому ж селищі орні і сінокісні землі, чинів не 
мають, не служили [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 79].

У 1849 році до ТДДЗ надійшло “свідоцтво” (оригінал), вида-
не ТМДП 15 листопада 1849 року, в якому зазначалося, що по-
міщик селища Аджи-Бешер Феодосійського повіту Ширін-Гази 
мурза сам народжений у законному шлюбі від батька Муртази 
мурзи і матері Есми-Султан ханим Ширінських в 1781 р., а також 
його сини теж народжені в законному шлюбі від дружини Густом 
(?)-Султан – Усеїн-Гази в 1814 році, а Меметша в 1819 р. [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 93–93 об.].

При повторному розгляді в 1852 році постановили визнати у 
дворянському званні “померлого Муртази мурзи Ширінського 
сина Ширін-Гази мурзу разом дружину його Кельди-хан, синів: 
Усеїн-Кази мурзу 28 р., Меметчу мурзу 25 р.” [ГААРК, ф. 49, 
д. 6540, л. 125 об.].

13. Ширін-Гази мурза Ширінський, 26 р., одружений, дітей 
не має. Брати його – Аметча мурза 21 р., Веліша 5 р., сестри – 
Айше-Султан 14 р. і Коп-Султан 9 р., мачуха Саліє-Султан 35 р. 
При селищі Ак-Кобек та інших мають орні та сінокісні землі, ліс 
водяний млин. Проживають у Феодосійському повіті, чинів не 
мають, на службі не були [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 79].

У 1847–50 роках під час складання сімейних списків сімей-
ство очолив Аметша мурза як старший у роду, і до ТДДЗ надій-
шли списки цього сімейства як сімейства померлого колезького 
асесора Атая бея Ширінського, а саме: сини – Аметша мурза 
47 р., дружина Бенглі-Султан 42 р., син Ассан мурза 8 р. та три 
доньки – 15, 14, 10 років. Сімейство проживало в селищі Антай 
(?) і мало 3000 десятин орної і сінокісної землі; Веліша мурза 
35 р., дружина Саліє-Султан 22 р., дітей не мали, проживали у 
спадковому маєтку при селищі Курт, де мали орної, сінокісної і 
лісової землі 1400 десятин. Сімейство померлого вже на той час 
Ширін-Гази мурзи представляв його син Нієтша мурза 27 р., нео-
дружений, що мав спадкове володіння в селищі Ак-Кобек та 2000 
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десятин орної, сінокісної, лугової землі, фруктовий сад, водяний 
млин. Ніхто із чоловіків цього сімейства на службі не був і чинів 
не мав [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 122–122 об.].

Щодо особи батька Ширін-Гази, Аметші і Веліші – Атая бея 
Ширінського, то указом Урядового Сенату від 6 жовтня 1796 року 
феодосійського очільника дворянства Атая мурзу Ширінського 
було призначено колезьким асесором. Копія указу видана від 30 
вересня 1832 р. Таврійським губернським урядом для представ-
лення в ТДДЗ [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 122–122 об.]

Для підтвердження своїх прав на дворянство сімейством в 1847 
році було представлене в ТДДЗ “свідоцтво” (копія) від 15 квіт-
ня 1847 року, яке підтверджувало законність народження Амет-
ші мурзи в 1800 році у шлюбі Атая бея і його дружини Зейнеп-
Султан і Веліші мурзи в 1814 році у шлюбі Атая бея із другою 
дружиною Саап-Султан ханим. Окрім того, свідоцтво визнавало 
законним народження Ассана мурзи (1841) у шлюбі Аметші мур-
зи та Б(М)енглі-Султан [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 97].

Свідоцтво від 28 вересня 1850 р. (оригінал) також визнавало 
законним сином Ширін-Гази мурзи Ширінського Нієтшу мурзу, 
який народився в 1822 році [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 145].

Враховуючи всі надані документи і сімейні списки, ТДДЗ по-
становило визнати у дворянському званні “померлого колезького 
асесора Атая бея Ширінського синів: Аметшу мурзу, його сина 
Асана мурзу, Велішу мурзу” та “померлого Ширін-Гази мурзу 
Ширінського сина Нієтшу мурзу 27 років” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 126].

14. Темірша мурза Ширінський, 12 р., проживає з матір’ю 
Айше 45 р. у селищі Бахчі-Елі, при селищі Таш(?)-Гельди володіє 
частиною землі і лісу [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 79]. Щодо цього 
представника роду Ширінів та його подальшої долі у справі ін-
формації не знайдено.

15. Атай мурза, 54 р. поручик у відставці, одружений, має 
трьох синів: Іслям, 25 р, неодружений, прапорщик Муса, 17 р., 
неодружений, Мустафа, 3 р., і доньку Фатьму 9 р. Проживає у 
Феодосійському повіті, селищі Кіят, але має при різних селищах 
орні і сінокісні землі, в Судацькій долині виноградний сад [ГА-
АРК, ф. 49, д. 6540, л. 79–79 об.].

У 1855 році з Карної палати до ТДДЗ надійшла інформація 
щодо голови сімейства поручика Атая мурзи, який 4 вересня 1833 
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року постав перед судом у справі щодо: перше – наміру вбивства 
своєї дружини Гульсум із завдаванням їй рани кинджалом – і дру-
ге – начебто вбивство свого 9-річного сина Бенглі-Гірея. Рішен-
ням Урядового Сенату 18 липня 1834 р. Атая мурзу було звільне-
но від другого звинувачення, щодо першої справи він був залише-
ний під підозрою [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 129–129 об.]. На час 
подання інформації Атая мурзи вже не було в живих.

В оновленому сімейному списку 1847 р., що подавався на 
розгляд до ТДДЗ від сімейства померлого поручика Атая мурзи, 
значилися тільки його син Мусса, урядник у відставці, на той 
час овдовілий, сини Бенгерей 10 р. та Джантемір 8 р., маєтку не 
мав, проживав у м. Феодосії [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 120 об. – 
121].

Як зазначається в повідомленні Таврійської палати Карного 
суду, в 1846 році дворянин, відставний урядник Мусса мурза Ши-
рінський був відданий до суду за підозрою у вбивстві дворянина 
Максют мурзи Коїшаєва. Рішенням суду від 1 квітня 1855 року 
Муссу мурзу було звільнено за недостатністю доказів [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 130 об.].

У 1852 році при повторному розгляді справи в ТДДЗ прийня-
то рішення сина померлого поручика Атая мурзи Ширінського – 
урядника Муссу мурзу визнати у дворянському званні. Оскільки 
Муссою не були представлені метричні свідоцтва дітей, то, оче-
видно, з цієї причини вони не були визнані у дворянському званні 
[ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 125 об.].

16. Батирша мурза Ширінський, 24 р., брат його Сеферша 
22 р., неодружений, їхня сестра Фера-Султан 11 р. Проживають 
при селищі Тіки-Гельди, де мають орні, сінокісні землі, ліс і дім 
із фруктовим садом, чинів не мають, у службі не були [ГААРК, 
ф. 49, д. 6540, л. 79 об.].

За сімейним списком, поданим на початку 1847 року до роз-
гляду в ТДДЗ, в сімействі померлого осавула Меметчі мур-
зи, батька Батирші, значилися: сам Батирша мурза з дружиною 
Айше-Султан ханим, сини – Веліша 15 р., Муратша 13 р., Осман 
1 р. Зазначалося, що сімейство має спадковий маєток у селищі 
Кельди-Яр Феодосійського повіту та орні і сінокісні землі 1200 – 
десятин. Батирша мурза чину не має і на службі не був. Щодо 
особи його брата Сеферші ніяких відомостей не міститься [ГА-
АРК, ф. 49, д. 6540, л. 121].
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У 1849 р. справа сімейства Батирші поповнилася “свідоцтвом” 
(копія) від ТМДП від 15 листопада 1849 р. щодо законності на-
родження поміщика селища Кельди-Яр Феодосійського повіту 
Батирші мурзи, який народився в законному шлюбі від батька по-
ручика Меметчі мурзи та матері Коп-Султан у 1783 р., та його 
синів, що народилися в законному шлюбі від батька Батирші мур-
зи та матері Айше-Султан – Веліша в 1830 р., Муратша в 1832. 
Свідоцтво про народження Османа надане не було [ГААРК, ф. 49, 
д. 6540, л. 94].

Виходячи із представлених документів, ТДДЗ у 1852 році по-
становило “померлого осавула Меметчі мурзи Ширінського сина 
Бахтишу мурзу Ширінського 54 р., дружину його Айше-султан, 
синів його Велішу мурзу 15 р., Муратчу мурзу 13 р.” визнати у 
дворянському званні [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 125].

У 1870 році до справи надійшло ще два “свідоцтва” від ТМДП 
від 12 серпня 1870 р., які підтверджували законність народження 
Османа мурзи (1845) та Селямета мурзи (1849) від батька Бахтиші 
мурзи та матері Айше-Султан ханим. Свідоцтва надавались для 
доказу прав на дворянство [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 143, 144].

17. Сефер-Гази мурза Ширінський – 67 років, одружений на 
Айше-Султан, має сина Сеітшу (Сеїтчу) мурзу та двох доньок: 
Ільме-Султан 18 р. та Девлет-Султан 17 років, проживає в селі 
Кайнаш?, чинів не має, на службі не був. Його син Сеітча мурза 
одружений на Фатьмі-Султан і має трьох синів: Муратчу 13 р., 
Бахтичу 6 р., Кітиршу 1 р. – та доньку Кевгер-Султан 9 років. 
Проживає Сеітча мурза в селищі Ак-Чора, але при селищі Кай-
наш має орну і сінокісну землю [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 79 об. – 
80].

У 1849 році для підтвердження прав Сеітші мурзи на дворян-
ське звання у відповідь на його звернення до ТДДЗ надійшов ори-
гінал “свідоцтва”, виданого ТМДП 15 листопада 1849 року в тому, 
що сам Сеітша мурза народжений у законному шлюбі в 1783 році 
від батька Сефер-Гази мурзи і матері Айше-Султан, а його влас-
ні діти народжені у шлюбі від законної дружини Фатьми-Султан: 
Муратша в 1805 році, Бахтиша в 1820 р. і Джан-Темур у 1824 р. – 
є законними [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 90].

Деяку інформацію щодо послужного списку Сеітші мурзи да-
ють два атестати (копії) – від 14 грудня 1831 року та від 9 жов-
тня 1844 р. У першому з них підтверджується, що Сеітша мурза 
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з 27 лютого 1830-го і по 31 серпня 1831 року служив у Феодосій-
ському нижньому земському суді і звільнився за власним бажан-
ням. У другому ж атестаті зазначається, що Сеітша мурза служив 
у цьому ж суді дворянським засідателем з 18 грудня 1817 р. по 
грудень 1819 року, має дружину, двох синів – Бахтишу мурзу 28 
років, Джантемір мурзу 20 років, дочку Хатідже 15 років; прожи-
ває в селищі Ак-Чора, має 77 десятин лісу, 250 десятин сінокіс-
ної та орної землі [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 85–86; Мавріна 2010, 
58]. Цікавим є факт, що за сімейним списком 1847 року майновий 
статок сім’ї Сеітші мурзи оцінюється в 500 десятин орної і сіно-
кісної землі, окрім того, вони володіють лісом, фруктовим садом 
і млином [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 121].

Як ми бачимо, з часу першого розгляду справи Ширінів у 
ТДДЗ в 1820 році в сім’ї Сеітші з’явилися нові члени сім’ї, які не 
був представлені у сімейному списку 1820 року, – це Джан-Темур 
1824 року народження та дочка Хатідже.

У 1852 році під час повторного розгляду справи щодо сімейств 
Сефер-Гази мурзи Ширінського, вже на той час померлого, було 
ухвалене рішення (значиться у протоколі під № 9), за яким його 
сина “Сеітчу мурзу 64 р., дружину Фатьме-Султан, синів – Му-
ратчу 42 р. із дружиною Айше-Султан, Батиршу 35 р., Джантемир 
мурзу 23 р. – визнати у дворянському званні й внести в належну 
частину родовідної книги” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 125 об.].

18. Ширін-Гази мурза Ширінський, 38 років, дружина Дуду-
Баке. Проживає в селищі Найман, володіє при цьому ж селищі 
землею, лісом і фруктовим садом, які дістались йому як прида-
не дружини [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 80]. Додаткової інформації 
про цього представника роду Ширінів виявлено не було.

19. Менглі-Гірей мурза Ширінський, 38 р., осавул у від-
ставці, одружений: перша дружина Усме-Султан, друга – Фера-
Султан, доньки Ільмас 12 р., Пера 8 р., сестра Салле-Султан 18 р. 
Проживають у селищі Шакуль, де володіють орною, сінокісною 
землею, водяним млином [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 76].

У протоколах 1852 року Менглі-Гірей вже очолює рід Ширі-
нів, і щодо нього міститься інформація, що він є сином померло-
го прапорщика Кутлу-Гірея мурзи, віком 66 років, має дружину 
Фера-Султан 55 р., доньку Ельмаз 37 р., володіє спадковим бать-
ковим маєтком у селищі Шакуль і має 1147 десятин орної і сіно-
кісної землі, осавул у відставці [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 119].
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Ніяких додаткових документів щодо служби або особливих 
заслуг Менглі-Гіреєм в ТДДЗ не було представлено, але після 
розгляду справи у 1852 році, як сина „померлого прапорщика 
Кутлу-Гірея, осавула Менглі-Гірея бея мурзу Ширінського разом 
із дружиною його Фера-Султан” та як родоначальника роду Ши-
рінів було визнано у дворянському званні [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 125 об.].

20. Бахтиша мурза Ширінський, титулярний радник, про-
живає в Сімферопольському повіті, перебуває на службі в ТДДЗ 
від дворянства Феодосійського повіту, одружений на двох дружи-
нах – Айше-Султан бек заде 48 р., Бенглі-Султан 22 р., від якої 
має доньку Есму-султан ханим 9 місяців. Бахтиша мурза, як по-
казано в сімейному списку 1820 р., володіє значними землями, 
які залишились у спадок від батька у Феодосійському повіті в 
селищах Орталик, Кокташ, у Перекопському повіті при селищах 
Тарханлар Кильде Бай, Ак-Чора та інших. Окрім спадкових зе-
мель, Бахтиша мурза володіє землями, що були ним придбані у 
Феодосійському повіті при селищах Аз-Берди і Джапар, – орні, 
сінокісні землі, фруктові сади та інше майно, в Сімферопольсько-
му повіті при селищі Даір та інших, також значні земельні угіддя 
були придбані в Перекопському повіті при 40 селах і селищах. Не 
менш значне майно має і його дружина Айше-султан бей заде. 
Окрім маєтку із землями в селищі Даїр Сімферопольського пові-
ту, що дістався у спадок від батька, також має землі при селищі 
Хан Елі та інших, у місті Карасубазарі має торгові ряди і посто-
ялий двір, у Перекопському повіті її майно складають землі при 
7 селищах [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 81].

Таким чином, за своїми майновими статками сімейство Бахти-
ші мурзи було найбільш заможним серед Ширінських мурз, які у 
1820 році намагались отримати дворянське звання. Що стосуєть-
ся чину титулярного радника, то Бахтиша мурза отримав його в 
1796 році згідно з указом Урядового Сенату від 6 жовтня 1796 р. 
[ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 137].

У наступних списках 1847 року і протоколах 1852 року сімей-
ство Бахтиші мурзи не значиться, очевидно у зв’язку з відсутніс-
тю спадкоємця по чоловічій лінії.

 Проаналізувавши сімейні списки мурз Ширінських за 1820, 
1847 рр., дані протоколів розгляду справи в ТДДЗ в 1820 і 1852 рр. 
та інші документи справи можна прийти до висновку: а) із 21 сі-
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мейства мурз Ширінських, заявлених у 1820 році в ТТДЗ на отри-
мання дворянства, розглядалися 20 сімейств; б) у 1852 році ТДДЗ 
постановило визнати 18 сімейств мурз Ширінських у дворян-
ському достоїнстві, із них 15 були подані на розгляд у 1820 році; 
в) 3 особи були визнані у дворянському званні за матеріалами 
сімейних списків 1847 року, і щодо них ніякої інформації, окрім 
записів у протоколі ТДДЗ, виявити не вдалось.

Щодо останніх трьох мурз, то вони були включені в постанов-
ляючи частину протоколу ТДДЗ 1852 року за номерами 16, 17, 
18. Слід зазначити, що за даними сімейних списків, які увійшли в 
констатуючу частину протоколу, сімейства цих осіб зазначені під 
номерами 20, 21, 22. [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 122].

20. “Померлого Сеітші мурзи син Кая мурза 55 р., дружина 
його Кокмен-хан, син Кемаль17 р., нерухомого майна не має, не 
служив” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 122].  Визнаний в дворянстві 
був тільки Кая мурза, причому в постановляючій частині прото-
колу він зазначається, очевидно помилково як “померлого Ширін-
Гази мурзи Ширінського син” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 126].

21. “Померлого Кутлуші мурзи син Іслям-Гірей 35 р., дружи-
на Сале-Султан 30, дітей не має, має спадковий маєток в селищі 
Шабан, орні, сінокісні і лугові землі 130 десятин, фруктовий сад, 
… не служив” [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 122]. Іслям-Гірей був ви-
знаний в дворянському званні [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 126].

22. “Померлого Мубарекши мурзи син Курт мурза, вдовець, 
має доньку Зейнап 12 р., маєтку не має, на службі не був”. Курт 
мурзу було визнано в дворянському званні [ГААРК, ф. 49, д. 6540, 
л. 126], але ні про нього самого,  ні про його батька ніяких відо-
мостей знайти не вдалось.

Окрім того, в останній схемі родоводу, яку мурзи Ширінські 
представили до ТДДЗ  від 24 жовтня 1869 року (в справі знахо-
дяться два примірники), ніяких даних щодо мурз, внесених до 
протоколу останніми, саме:  Кая мурзи, Іслям-Гірея, Курт мурзи 
не виявлено [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 161–162]

Аналіз даних сімейних списків роду Ширінів дає уявлення про 
рід занять, економічне життя його представників у ХІХ столітті. 
Мурзи Ширінські і в ХІХ столітті продовжували займати про-
відні позиції в економічному житті Криму і були найбільшими 
землевласниками серед татарської знаті. Як показують матеріали, 
основні земельні угіддя роду Ширінів, як і в часи Кримського ха-
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нату, розташовувались в основному в Південно-Східному Криму, 
в районі Феодосії. Подальша робота над матеріалами дасть змогу 
більш точно локалізувати місця проживання роду Ширінів та ви-
окремити частку земельних угідь Ширінів у порівнянні з іншими 
татарськими родами. Таким чином, документи з фонду ТДДЗ про 
надання татарській знаті дворянського титулу є інформативним 
матеріалом із соціальної, економічної історії Криму, дають певні 
дані щодо топоніміки регіону, а також є важливим джерелом для 
маловивченої генеалогічної історії татарської знаті.
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МАХМУД КАШГАРЛИ 
ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ

(на прикладі Агатангела Кримського і Омеляна Пріцака)

Момрик А. П.

В 2008 p. відзначалось 1000-ліття з дня народження першого 
тюркського енциклопедиста і лексикографа Махмуда Кашгарли. 
Він є автором першого в історії тюркського світу енциклопедич-
ного словника тюркських мов “Divân Lugat üt-Türk”. Визнаючи 
його роль в світовій культурі, ЮНЕСКО проголосило минулий 
рік Роком Махмуда Кашгарли. В багатьох країнах світу, від Ту-
реччини до батьківщини вченого – Китаю, відбулись наукові сим-
позіуми і конференції, присвячені його творчості. Не оминула ця 
дата й Україну.

Творчість Махмуда Кашгарли (або, як його частіше називають, 
Кашгарі) цікавила українську науку з часу виникнення сходознав-
ства в Україні на початку ХХ ст. Це пояснюється тим, що Кашгар-
ли, котрий жив в Багдаді в ХІ ст., був сучасником виникнення пер-
шої української держави Київська Русь, і його життя і творчість є 
одним з перших східних джерел з її історії. Власне, він є творцем 
першої тюркської карти світу, центром котрого Кашгарли уявляв 
свій рідний Кашгар. Саме в правому нижньому куті цієї карти 
він зазначив країну Русь (тобто, її центр – Київ) і країну Слов’ян 
(тобто – Новгород).

Засновник сходознавчих студій в Україні академік Агатангел 
Кримський (1871–1941) активно використовував в своїх дослі-
дженнях перше стамбульське видання 1915–17 рр. “Divân Lugat 
üt-Türk”. Так, в праці “Тюрки їх мови та літератури” (1930), роз-
глядаючи історію розвитку тюркських мов, Кримський, після 
аналізу орхоно-єнисейських та уйгурських написів, присвячує 
цілий розділ роботи двом мусульманським пам’яткам ХІ ст. Це 
останній великий твір, писаний уйгурською графікою “Qutadhu 
bilih”, і перший великий твір – арабською графікою “Divân Lugat 
üt-Türk” Махмуда Кашгарли. Він зазначає, що це “цінне джерело 
для нашої знайомості з тюркськими мовами середнього періоду”. 
Кримський аналізує структуру твору, звертаючи увагу на його не-
традиційну назву Divân, та подачу матеріалу не за алфавітом, а 
граматично-предметним принципом. Він наголошує, що твір на-
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писаний вже поза межами тюркомовного ареалу в Багдаді енци-
клопедично освіченою людиною, що в своєму творі подає мовні 
особливості тюрків (під ними, на думку Кримського, маються 
на увазі земляки Кашгарли), туркменів, огузів, чігілів, ягмайців, 
киргизів та інших. Кримський наводить приклади мовних змін, 
які відбувались за життя Кашгарли під час просування тюрків 
на землі сучасної Туреччини. Також він подає докладну бібліо-
графію даного твору, де особливо виділяє перший переклад на 
європейську (німецьку) мову передмови Кашгарли, здійснений 
К. Броккельманом в 1921 р., його аналіз дієслів та фольклорних 
цитат Кашгарли.

Причому Агатангел Кримський наголошує, що першість в на-
уковому дослідженні твору Кашгарли належить східним вченим, 
а саме – стамбульському професору М. Ф. Копрюлю-заде, котрий 
вже в рік першої публікації твору у 1915 опублікував статтю, де 
констатував, що текст Кашгарли доніс до нас уривки 4 героїчних 
народних поем.

В іншій своїй роботі Кримський аналізує дані Кашгарли про 
мову сусідів Київської Русі – половців (кипчаків). Спираючись 
на власний фонетичний аналіз “Divân Lugat üt-Türk” Кримський 
вслід за Брокельманом зазначає, що Кашгарли часто не розрізняє 
огузькі і кипчацькі діалекти, що ускладнює використання його 
словника як надійного джерела з тюркської діалектології1.

Учень померлого під час сталінських репресій А. Кримсько-
го видатний український орієнталіст Омелян Пріцак (1919–2007) 
майже все життя був змушений прожити в політичній еміграції в 
Європі та Америці і лише після відновлення незалежності Украї-
ни зміг повернутись на Батьківщину, де відновив створений його 
вчителем Інститут сходознавства Національної академії наук 
України.

Словник Махмуда Кашгарли постійно був в центрі уваги Прі-
цака. Він користувався двома його виданнями: відомим ще Крим-
ському стамбульським виданням 1917 р. та анкарським факси-
мільним виданням 1941 р.2

1 Кримський А. Тюрки, їх мови та літератури // Кримський А. Твори в 
5 томах. – К., 1974. – Т. 4. Сходознавство. – С. 449–583.

2 Kitāb divān luġat at-türk. Kilisli Muallim Rifat [Bılge] basması, 
İstambul, 1333[1917]; Besim Atalay Divanü lûgat-it-türk tıpkı-basımı, 
Ankara, 1941.
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Будучи одним з чільних дослідників першої мусульманської 
тюркської династії Караханидів, Пріцак завжди спирався в сво-
їх численних роботах на дані першого тюркського лексикографа, 
котрий, власне, був представником цієї династії. Саме багатогран-
ність Пріцака, котрий дивився на творчість Кашгарли не лише 
як лінгвіст, але й як історик, призвела до того, що він присвя-
тив Кашгарли окрему розвідку “Mahmud Kâşgarî Kimdir?”, впер-
ше опубліковану в стамбульському журналі “Türkiyat Mecmuası” 
в 1953 р., де, спираючись на автобіографічні свідчення самого 
Кашгарли, намагався визначити його походження і справжні роки 
життя3.

В тексті “Divân Lugat üt-Türk” Кашгарли є лише дві автобіо-
графічні згадки: перша – його предок відібрав землю тюрків у Са-
манидів збройним шляхом, та друга – його батько походить з міс-
та Барсхан, що знаходився на березі озера Іссик-Куль. На думку 
Пріцака, одного з найвидатніших дослідників епохи Караханидів, 
його предком міг бути лише перший завойовник Мавераннахру 
Бугра Хан Гарун аль Гасан бін Сулейман, котрий в 992 році взяв 
столицю Саманидів Бухару. Інший караханид Арслан Іліг Наср 
бін Алі, котрий розгромив Саманидів разом з Махмудом Газневі 
в 999 р., не міг бути предком Махмуда Кашгарли, бо походив з 
західної гілки Караханидів і тому його нащадки не могли перебу-
вати в Кашгарі, де панувала східна гілка династії, що була з нею в 
напружених відносинах.

Для визначення батька Кашгарли Пріцак використовує нуміз-
матичний матеріал, а саме чеканені в Барсхані у 1048–1058 роках 
сікке. На жаль, написи на сікке передають лише тюркську титула-
туру емірів Барсхана: “Шамс ад-даула Арслан Іліг”. Спираючись 
на аналіз зв’язку титулів Каган, Бугра Хан, Арслан Іліг та свідчен-
ня арабського хроніста Ібн аль Атіра, Пріцак приходить до ви-
сновку, що в 1040-их роках правителем Барсхана був Арслан Іліг 
Хусаїн бін Мухаммед, старший син Бугра Хана Мухаммеда бін 
Юсуфа. Останній був онуком завойовника Мавераннахра Гаруна 
бін Сулеймана.

Саме Хусаїн бін Мухаммед, що був правителем Барсхана і на-
щадком першого завойовника Мавераннахра, на думку Пріцака, і 
був батьком знаменитого лексикографа.

3 Pritsak O. Mahmud Kâşgarî Kimdir? // Türkiyat Mecmuası. Istambul, 
1953. № X. – S. 243–246.
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Чому ж Махмуд Кашгарли приховував своє справжнє похо-
дження і не пояснював причини своїх постійних блукань тюрк-
ським світом? На думку Пріцака причиною цього було те, що він 
став політичним біженцем. Внаслідок міжусобиць 1056–1058 
років (це час правління на Русі синів Ярослава Мудрого) між ве-
ликим каганом (Арслан Ханом) Сулейманом бін Юсуфом і його 
братом (дідом Кашгарли) Бугра Ханом Мухаммедом бін Юсуфом 
загинуло багато представників династії, зокрема і батько Кашгар-
ли. Він був один з небагатьох, що залишився в живих, і мусив 10 
років поневірятися по сусіднім тюркським країнам, поки не діс-
тався Багдада.

Саме тут, в завойованому в 1055 році турками-сельджуками 
Багдаді, і виникає гостра потреба довести велич тюркського на-
роду, що і зробив у 1072–78 рр. своїм геніальним трудом Махмуд 
Кашгарли.

До речі, в своїй іншій, пізнішій роботі Пріцак дає своєрідне 
пояснення появі праці Кашгарли, говорячи, що після завоюван-
ня огузами (сельджуками) Багдаду дослідження тюркської мови 
стає таким же актуальним, як і вивчення російської мови після 
перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні4.

Підсумовуючи свою роботу, Пріцак намагається з’ясувати дату 
народження Махмуда Кашгарли. Якщо його прапрадід Гарун бін 
Сулейман помер в 992, прадід – правитель Кашгара Юсуф Кадир 
Хан народився в 971–980 рр., дід Мухаммед бін Юсуф народив-
ся в 991–999 рр., батько Хусаїн бін Мухаммед мав народитись в 
1010–19 рр. В такому випадку, Махмуд Кашгарли народився в 
1029–38 роках і написав твір свого життя в 1072–78 роках у віці 
40–50 років.

На жаль, в більш пізніх виданнях твору Кашгарли та в статтях 
про нього в різноманітних енциклопедіях східного та західного 
походження ця цінна інформація була упущена, а їх автори об-
межуються лише згадкою про приналежність Кашгарли до динас-
тії Караханидів і відносять рік його народження до самого по-
чатку ХІ ст. Саме це і пояснює чому ЮНЕСКО помилково обрало 
за приблизний рік його народження 1008, а не 1029–38 роки, як 
пропонував Пріцак.

4 Pritsak O. Two migratory movements in the Eurasian Steppe in the 
9th – 11th centuries // Proceeding of the 26th International Congress of 
Orientalists. New Delhi, 1964. Vol. 2 – New Delhi, 1968. – P. 157–163.
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В 1940–50-их рр., в німецький період діяльності, Пріцак приді-
ляв велику увагу дослідженням Караханидів. В тодішніх його ро-
ботах “Von den Karluk zur den Karahaniden”, “Die Karachaniden” 
присутня велика кількість посилань на Кашгарли, як на представ-
ника цієї династії, так і на знавця місцевих реалій, зокрема динас-
тійної титулатури. Саме в них поданий розлогий родовід династії 
разом з місцем Махмуда Кашгарли в ньому5.

Пріцак майже в кожній своїй мовознавчій або історичній пра-
ці спирався на “Divân Lugat üt-Türk” Кашгарли. В 1954–55 рр. в 
німецькомовних роботах з аналізу взаємозв’язку кольору і про-
стору в тюркському світі “Orientierung und Farbsymbolik”, “Qara. 
Studie zur tűrkischen Rechtssymbolik” він використовує пояснення 
Кашгарли терміну qara як ознаки сторони світу6.

В 1959 р. Пріцак знову присвячує цілу свою роботу “Kasgris 
Angaben über dıe Sprache der Bolgaren” творчості Кашгарли, де 
першим аналізує свідчення видатного лексикографа про мову і 
історію волзьких болгар. Він приходить до висновку, що досі ви-
знається сучасними булгаристами, про те, що у Волзькій Булгарії 
мешкали як носії протобулгарських, так і огузо-кипчакських діа-
лектів7.

В 1964 р. в доповіді на 26 Міжнародному конгресі сходознав-
ців “Two migratory movements in the Eurasian Steppe in the 9th – 11th 
centuries” Пріцак, спираючись на свідчення Кашгарли про дво-
мовність сучасних йому мешканців Обсько-Іртиського межиріч-
чя, чигілів та каїв (Qay), робить висновок, що саме в цей період 
починається поступова тюркізація протомонгольських племен 
Qay та Qun (Kimak). Саме, внаслідок даної тюркізації цих нащад-
ків монгольських китанів, що відбувалась ще до монгольського 

5 Pritsak O. Von den Karluk zu den Karahaniden // Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Wiesbaden, 1951. № 101. – 
P. 270–300; Pritsak O. Die Karachaniden. // Der Islam . Berlin, 1953–54. 
№ 31. – P. 17–68.

6 Pritsak O. Orientierung und Farbsymbolik. // Saeculum. Munich, 1954. 
№ V. – S. 376–383; Pritsak O. Qara. Studie zur tűrkischen Rechtssymbolik // 
Zeki Velidi Togan’a Armağan. Istanbul, 1955. – P. 239–263.

7 Pritsak O. Kasgris Angaben über dıe Sprache der Bolgaren // Zeitschrift 
der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Wiesbaden, 1959. № 109; 
История татар с древнейших времен в семи томах. – Казань, 2006. – 
Т. II Волжская Булгария и Великая Степь. – С. 22, 624–625.
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завоювання протягом Х–ХІІ ст., і виникає, на думку Пріцака, кип-
чацька гілка тюркських мов8.

В цій же роботі, спираючись на подану Кашгарли етимологію 
слів tat, oba, Пріцак пояснює дивний перехід етноніма tat, що по-
значав саме нетюркські племена, на тюркські та його несподіване 
поширення на різні етнічні групи. Це відбулось тому, що в очах 
тюрків народи, котрі визнали монгольську зверхність, сприйма-
лись як татари, тобто не тюрки, а помонголені. Саме це і пояс-
нює поширення політоніму татари на масу власне нетюркських, 
а часто лише тюркізованих народів, що проживали на землях, ке-
рованих монгольськими Чингізидами держав.

Тоді ж, в 1964 р. Пріцак, котрий ніколи і не полишав славістич-
них досліджень, опублікував дві роботи, присвячені слов’янсько-
тюркським міжмовним контактам. В першій роботі “Der ussname 
‘Kalka’” він розглянув походження назви ріки Калка (місце, 
де в першому зіткненні з монголами в 1223 р. трагічно загину-
ла об’єднана армія половецьких ханів і князів Київської Русі). 
Спираючись на Кашгарли, він пропонує дві етимологічні версії: 
Каяла від тюркського Qayali – скеляста, кам’яниста, або Qalaq – 
Qalqi – камишова.9

В другій роботі “Two names of steppe plants” він пояснює похо-
дження слова Євшан з відомої половецької епічної історії, поданої 
у Галицько-Волинському літописі за 1201 р. При поясненні імені 
хана Отрака – Ортака, що переселився під тиском руських князів 
до Грузії, Пріцак знову спирається на Кашгарли, де вже наявна ме-
татеза r - t (otra-orti). При роз’ясненні етимології назви рослини 
Євшан, запах котрої нагадав хану про Батьківщину і примусив його 
повернутись в степи сучасної України, Пріцак наводить 2 форми з 
Кашгарли – япчан, явчан. На думку Пріцака, саме в часи Київської 
Русі і були запозичені українською мовою назви степового поли-
ну – кипчакська Євшан та огузька буян, бурян10.

8 Pritsak O. Two migratory movements in the Eurasian Steppe in the 
9th – 11th centuries // Proceeding of the 26th International Congress of 
Orientalists. New Delhi, 1964. Vol. 2 – New Delhi, 1968. – P. 157–163.

9 Pritsak O. Der flussname ‘Kalka’ // International journal of Slavic 
linguistics and poetics. – 1964, №VIII. – P. 62–66.

10 Pritsak O. Two names of steppe plants // International journal of 
Slavic linguistics and poetics. – 1964, № VIII. – P. 37–45.
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Тоді ж, в роботах, присвячених загальному тюркському мовоз-
навству, “Zum paralllelismus im Altturkishen” та “Der “Rhotazis-
mus” und “Lambdazismuz”, ми знову зустрічаємо посилання на 
Кашгарли11.

У 1975 р. в розлогій статті, присвяченій печенігам – тюрк-
ським сусідам Київської Русі, “The Pečenegs. A Case of Social and 
Economic Transformation” Пріцак, спираючись на повідомлення 
Кашгарли, зазначає, що частина печенігів не відкочувала в пів-
денноруські степи, а влилася в огузьке середовище Центральної 
Азії. Там же він допускає достовірність свідчень Кашгарли про 
булгарське походження частини печенізької еліти12.

У 1970–90 рр. Пріцак інтенсивно досліджував історію Хазар-
ського каганату та виникнення Київської Русі. Будучи знавцем 
понад сорока мов, він вперше в комплексі розглянув скандинав-
ські, єврейсько-хазарські, арабські та перські джерела, що стосу-
ються історії Східної Європи VII–XII ст. Багато з них були введе-
ні в науковий обіг вперше. Але в кожній роботі ми продовжуємо 
зустрічати посилання на твір Кашгарли, що, в багатьох випадках, 
дозволяло дослідникові дійти до істини у своїх пошуках13.

Саме ця увага основоположників українського сходознавства 
до життя і діяльності Махмуда Кашгарли і надалі лишатиме його 
в центрі уваги тюркологічних досліджень в Україні.

11 Pritsak O. Zum paralllelismus im Altturkishen // Studia Orientalia / 
Editit societas orientalis fennica. Helsinki, 1964. №XXVIII:6 – P. 3–8; 
Pritsak O. Der “Rhotazismus” und “Lambdazismuz” // Ural-Altaische 
Jahrbucher – Vol. 35, Fasciculus D, MCMLXIII – 1964. – P. 338–349.

12 Pritsak O. The Pečenegs. A Case of Social and Economic 
Transformation // Pritsak O. Studies in Medieval Eurasian History. – 
London: Variorum Reprints, 1981. – P. 4–29.

13 Golb N., Pritsak O. Khazarian Hebrew documents of the tenth 
century. – London, 1982. – P. 152–153; Pritsak O. The Origin of the Old 
Rus’ Weights and Monetary Systems. Two studies in Western Eurasian 
Metrology and Numismatics in the Seventh to Eleventh centuries. – Harvard, 
1998 – P. 29; Pritsak O. The Origin of Rus’. Vol. 1. Cambridge Mass, 1980; 
Пріцак О. Походження Русі. – Т. 2: Стародавні скандинавські саги і 
Стара Скандинавія. – Київ: Обереги, 2003.



ОНОВЛЕННЯ ІДЕЙНО-ХУДОЖНІХ ПОШУКІВ:
НОВІ ТЕМИ ТА ФОРМИ КИТАЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

“4 ТРАВНЯ”

Мурашевич К. Г.

Нова китайська поезія, народжена літературною революцією і 
рухом “4 травня” (1919), зробила рвучкий стрибок у інший якіс-
ний стан, відриваючись від традиційного минулого, змінюючи не 
лише своє вбрання, а й внутрішнє єство. Пробив час новаторства, 
але нетлінні цінності класичної поезії не зникли безслідно – вони 
були використані творцями нової літератури як корисний досвід 
і тверде підґрунтя.

Більшість літературних героїв творів попередніх епох були зо-
бражені покірними підданими, які жили за законами предків та 
Конфуція, підкоряючись поміщикам. Класична література Китаю 
здебільшого оспівувала героїв, доблесну поведінку та подвиги, 
патріотизм та вірність. Багато поезій зображали трагічне кохання, 
розлуку, горе війни, а теми побуту і природи завжди були найпо-
ширенішими. Засудження суспільного ладу виражене у романах, 
що брали свій початок з ХVI ст., але у Китаї вони до ХІХ ст. взага-
лі не вважались літературою. Романи зображували соціальну не-
рівність, вади та розпусту, несправедливість і знущання, засуджу-
ючи це лише натяками і застереженнями. Китайській літературі 
не був притаманний відкритий протест.

У ХІХ ст. література почала набувати нових рис, відходячи від 
зразків давнини. 1840-і роки вважаються перехідним періодом від 
традиційної літератури до нової. Миттєвий перехід до новатор-
ства неможливий, тому в історії китайської літератури майже усе 
ХІХ ст. було підготовкою до формування нової літератури. Поезія 
цього періоду відрізняється більшим різноманіттям тем. Багато 
поетів вже починають протестувати проти тогочасного ладу і мо-
нархічного режиму. Але поезія залишається вірною жанрам ци (
词) і ши (诗), у літературі й далі панують ортодоксальні жанри та 
мова веньянь (文言). Вагомі зміни відбулись у тематиці роману. 
Так звані лицарські романи (武士小说) зображали героїв-лицарів, 
які боролись за справедливість, виступали проти тогочасного 
правління, зла і розпусти. Такі романи викривали бруд публічних 
закладів і засуджували це популярне у Китаї ремесло.
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Літературна революція початку ХХ ст. внесла новизну не 
лише в тематичні, а й у мовні та жанрові характеристики творів. 
Особливих змін зазнала поезія, яка раніше носила виключно зо-
бражальний характер. Поети “4 травня” відрізнялись від своїх 
попередників чуттям нового, вмінням підіймати найгостріші со-
ціальні проблеми, щоб звернути на них всезагальну увагу.

Із приходом нової епохи постало питання про подальшу долю 
традиційної думки в культурі і літературі. Виникла дискусія з 
приводу достовірності традиційної думки, тобто вірогідності усіх 
традиційних догм як сприймання, так і написання літературних 
творів. Існували такі положення, що з приходом нових потреб ви-
никають і нові погляди на літературу, як традиційну, так і нову; 
мистецька думка та літературні дослідження повинні відповідати 
потребам певного часу. Тому на початку ХХ ст. було написано ба-
гато статей та есе з приводу того, що культурно-літературна дум-
ка повинна відійти від традиційних суджень і прийти до нових. 
Статті на цю тему найчастіше публікувалися в журналі “Нова мо-
лодь” («新青年») [Wusi xinwenhuade yuanliu 1997, 122]. На жаль, 
у цих статтях піднімалось питання лише про важливість або не 
важливість традиційної думки, велись суперечки про її право на 
продовження існування чи заміну на інші принципи ще не повніс-
тю створеної та встановленої нової літератури. Зміни відбулися 
трохи згодом, вже у процесі написання творів у новій манері.

Як результат відмови від старих догм, у поезії з’являються 
нові теми. Поети намагалися вирішувати гострі соціальні про-
блеми, говорили про причини нерівності, про бідність і багатство 
певних верств у країні, закликали до боротьби. Це було новим для 
китайської літератури. Звичайно, соціальна тема була присутня 
і у віршах класиків, але їхня поезія, як писав Черкаський Л.Е., 
“була поезією гіркого стогону, поезією печалі, вона намагалась 
лише пояснити світ, не сподіваючись його перебороти” [Красный 
прибой 1964, 5].

Художнім словом поети підіймали наболілі як політичні, так і 
соціальні питання, писали про біди селян і про придушення люд-
ської особистості. Звернення до особистості було однією з найсут-
тєвіших рис поезії “4 травня”, хоча спочатку вона не могла запро-
понувати методів лікування соціальних хвороб і не могла з’ясувати 
глибинних причин їх появи. Критичне ставлення до реальності 
поєднується з повагою до людини, до її індивідуальності.
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У поезії “4 травня” поширеними стають теми, які не викли-
кали досі інтересу у високій, класичній літературі. Нова поезія 
звернула увагу на просту людину, її проблеми, життя, матеріаль-
ний стан. У віршах звучать теми села, праці, бідності, що зво-
дяться до одного висновку: ситуацію потрібно змінювати шляхом 
жорсткої боротьби. Поети звертаються й до традиційних образів, 
міфологічних та історичних, але поезія “4 травня” вимагала та-
кож створення нових характерних образів та символів, які могли 
б відобразити тогочасну реальність. Вірші “4 травня” переповне-
ні печаллю і скорботою, гнівом і протестом, їх ліричними героя-
ми стають люди нового часу, духовно вільні й розкуті.

Вперше досить популярним у поезії стає образ рикши. Вико-
ристовуючи його, поети піднімають питання про загальнолюдські 
права кожного індивіда. Ганебному становищу рикш у суспіль-
стві присвячені поезії Лю Баньнуна, Лю Дабая, Ху Ши та ін., де 
зображені два образи – бідного візника і багатого пана. Ху Ши 
(1891–1962) зображає лише лицемірне співчуття біднякові, Лю 
Дабай (1880–1932) висловлює протест проти знущання над лю-
диною, а Лю Баньнун (1891–1934) лише описує жахливі умови 
тяжкої праці рикш. Один з віршів останнього поета “Між ними 
лише тонкий шар паперу” («相隔一层纸») змальовує багатія у 
теплому будинку і бідняка, який лежить на вулиці і вмирає від 
холоду, а між ними – лише тонкий шар віконного паперу. Цей па-
пір символізує досить тонку перегородку між бідними і багатими, 
передвістя того, що скоро цього розмежування не стане.

Нова поезія підняла питання про працю людини, яка іноді ви-
користовувалась майже безкоштовно і примусово. У Китаї досить 
часто цілодобово працювали жінки і діти, проти чого виступали 
поети “4 травня”. У процесі розвитку нової літератури на перший 
план вийшли питання, які довгий час були під забороною. Це про-
блеми становища жінок, їхньої освіти й участі у суспільному жит-
ті, вільного шлюбу та моногамії. Темою багатьох поезій “4 травня” 
стали стосунки між чоловіком та жінкою, протест проти конфуці-
анських положень і прославлення вільного вибору в коханні.

У давньому Китаї жінка, на відміну від чоловіка, була позбав-
лена усіх прав. Вона мала бути покірною і дотримуватися трьох 
принципів: удома підкорятися батькові, у подружжі – чоловікові, 
а після його смерті – синові. Жінка не мала права виходити заміж 
удруге, а мусила берегти вірність навіть після смерті свого чоло-
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віка. Вона була незахищеною, чоловік міг вигнати її з дому під 
будь-яким приводом у той час, як йому дозволялося мати кілька 
дружин і наложниць.

У класичній поезії також були популярними любовні теми. 
Поети минулого присвячували жінкам чудові рядки. Вони зма-
льовували рабську долю жінок та їх духовну самотність. Були ві-
рші про покинуту жінку, про молоду красуню, яка не може знайти 
собі нареченого, про вірну дружину, яка чекає з війни чоловіка. 
У ліриці відомих поетів можна знайти рядки про жінку, сповнені 
поваги і вдячності. Досить відомими є образи жіночих вигнутих, 
наче серп місяця, брів, зачіски-хмаринки, краси, що руйнує цар-
ства. Такі вірші лише прикрашали життя чоловіків, але нічого не 
змінювали в долі жінки [Черкасский 1972, 86]. Поезія про труд-
нощі жінки була трохи сумною, але не засуджувала зневажливого 
відношення до жінки.

На початку ХХ століття в Китаї тема боротьби за вільний ви-
бір у коханні, за становлення гідності жінки набула революційно-
го значення. У 20-ті роки інтимна лірика набула в Китаї широкого 
розповсюдження. Поети прославляли жінку як друга чи кохану, 
яка була рівнею чоловікові. Це було безперечним новаторством 
для літератури. Таким чином, поезія вперше почала цілком сві-
дому і цілеспрямовану боротьбу за людину, її духовне, фізичне та 
матеріальне оновлення.

Одразу після “руху 4 травня” у 1919 році з’явилось багато 
критично-дослідницьких статей про тематику нової поезії, а та-
кож те, якою має бути вона сама. Літератори порівнювали ще не 
існуючу поезію нового зразка зі старою поезією, відкидаючи усе 
традиційне і класичне. Ху Ши, наприклад, у своїх наукових пра-
цях називав усю літературу, яка була написана до 20-х років ХХ 
століття, “померлою літературою” (死文学), а літературу, написа-
ну пізніше, – “живою” (活文学) [Xiandai shichuag zuoyanlian 1980, 
146]. Роботи багатьох критиків даного періоду характеризувались 
тим, що необдумано і радикально відкидали усе, що передувало 
літературі “4 травня”, намагаючись винайти найприйнятніший 
спосіб, який би допоміг почати писати поезію з чистого аркуша, 
відкинувши усі традиційні здобутки.

З одного боку, велася боротьба проти традицій, з іншого ж – 
вони підтримувались у творах письменників “4 травня”. Бунт 
проти традицій – перший етап становлення поезії даного періоду, 
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який починався написанням критичних статей про поезію, від-
мінну від старої. Але перші приклади нових віршів ще не були 
новими віршами. Це була здебільшого традиційна поезія, але без 
дотримання звичних правил і стандартів. Саме такого зразка були 
поетичні твори Ху Ши.

Але вже у 20-х роках такі поети, як Лю Дабай, Лю Баньнун, 
Сє Бінсінь, Ґо Можо та ін., таки почавши писати на байхуа (白
话), довели на практиці нерозривність із традиційними образами, 
що найбільше проявилися в описах природи. В одній зі своїх кри-
тичних праць Ґо Можо писав, що традиція, закорінена у китай-
ській культурі та літературі, зародилася ще у вченнях Конфуція 
і Лаоцзи; вона завжди буде присутньою у літературних творах і 
обов’язково проллється й на нову сторінку китайського літера-
турного шляху [Guo moruo xueshuwenhuasuibi 1996, 110].

Нова епоха принесла багато різноманітного і цікавого, але те-
матика природи залишилась головною у період “руху 4 травня”. 
Ліричну й пейзажну поезію ігнорували, не розглядали, але саме 
вона передає дух і настрої досліджуваного нами періоду. Такі ж 
думки висловлювала й поетеса Бін Сінь у своїх критичних пра-
цях. У статті “Майбутнє китайської нової поезії” («中国新诗的
将来») вона писала, що поет повинен творити у гармонії з при-
родою [Bing xin quanji 1999, 7]. Чи не першим поетом періоду 
“4 травня”, який відверто закликав творити поезію за допомогою 
природних образів, був Ґо Можо. Він наголошував на важливості 
описання природи, адже саме через її образи проявляється суть 
творчості: “Красу природи і красу мистецтва здатна поєднати 
лише справжня майстерність письменника” [Zhongguo xiandai 
shige jiqita 1988, 57]. Практичним підтвердженням думок Ґо Можо 
є його романтично-лірична збірка “Богині” («女神», 1921). Сама 
назва говорить про нове віяння у літературі. Китайська міфологія 
також мала пантеон богів, але у віршах могли бути лише згадки 
чи натяки на давні легенди, пов’язані з богинями, та вони ніколи 
не ставали темами китайської поезії, на відміну від європейської, 
де богині ототожнювалися з коханими жінками поетів. У збірці 
віршів нового зразка Ґо Можо відверто вживає традиційні образи, 
такі як фенікс, голуб, сонце, місяць, гори, моря тощо, які роблять 
його поезію ближчою до китайського читача.

Китайська символічна традиція була візитівкою поезії попере-
дніх років. Традиційні символи, які вживались замість конкрет-
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них образів, дозволяли митцю узагальнювати, передати певні по-
няття, натяки, зосередити увагу читача на особистому ставленні 
автора до довкілля. Така поетика умовностей та натяків привно-
сить таємний зміст, створює свій підтекст з його переносними 
значеннями, прихованими порівняннями; вона нерідко містить у 
собі зв’язок із явищами історичними, соціальними, побутовими. 
Така ось природа образу китайської поезії продиктована традиці-
єю і мимовільно запозичена новою поезією. Алегорія, опосеред-
коване вираження ідеї, уособлення та інші різновиди символіки 
не тільки надають поетичній мові завуальованості, загадкової не-
домовленості, але ще й стимулюють читача до своєрідної спів-
праці, творчості, вигадливості, вимислів та польоту фантазії.

Поети “4 травня” теж мимовільно поверталися до такої тра-
диції символів. Багато віршів того часу, на перший погляд, були 
відвертими і не мали недомовок. Цього поети й прагнули, але 
така поезія виникала вже на основі реалізму, який став інтенсив-
но розвиватись у 30-х роках ХХ століття. Поезія ж “4 травня” 
ще була насичена образами природи, більшість з яких і складали 
символічну палітру китайської традиційної поезії. Так, напри-
клад, квітка хризантеми, описана у віршах Вень Ідо (1899–1946) 
та Цюй Цюбо (1899–1935), представлена у своєму звичному зна-
ченні традицій і культури Китаю. Поети ХХ століття майже по-
вністю відкинули алюзію, яка була атрибутом традиційної поезії. 
Але є деякі випадки схожих за змістом віршів нового зразка та ві-
ршів попередніх епох. Однойменні вірші Лі Бо (701–762), Ду Фу 
(712–770) й Чень Менцзя (1911–1966), де маємо символ дикого 
гусака, поезії майже однакові за змістом. Вірш “Дикий гусак” («
孤雁») зображає людину, відірвану від близьких людей та рідних 
місць. Образ дикого гусака виступає символом безпритульного 
бродяги в усіх цих поезіях.

Початок ХХ століття породив велику мовну дискусію серед лі-
тераторів. Мовою традиційної поезії ще залишалась стара книж-
на мова веньянь, яка не була зрозуміла широкому загалу читачів. 
Проза простонародною мовою байхуа мала свої великі традиції – 
насамперед класичні романи, які нею писались. Нова ж поезія 
Китаю таких традицій не мала. Ось чому новій поезії, яка пере-
рвала звичну традицію, за словами Черкаського, “необхідно було 
створити художній подвиг. Щоб бути придатною для сприйнят-
тя сучасників, нова поезія мала вгамувати їхній духовний голод, 
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відповісти на запитання, на які вже не можна було не відповідати” 
[В поисках звезды заветной 1988, 6].

Спроби писати вірші простонародною мовою були здійснені 
ще у ХІХ столітті, але це швидше було осучаснення старого ве-
ньяню. Повний перехід у літературі на байхуа відбувся у період 
“руху 4 травня”. Реформа мови призвела до стрімкого росту нової 
лексики, здебільшого під впливом іноземної лексики; вона сприя-
ла розвитку просвітництва у країні, полегшувала вивчення китай-
ської мови, що було дуже важливо у країні з великим відсотком 
безграмотного населення. Художня література, зокрема поезія, 
написана мовою байхуа, наблизилась до читачів, безмірно роз-
ширивши їхнє коло [Черкасский 1972, 35–37]. Але разом із тим 
багато поетів, які захопилися зміною мовних традицій, не розу-
міли основних принципів нової поезії. Адже не можна вважати 
той чи інший твір зразком нової літератури лише тому, що він 
написаний мовою байхуа. Цієї думки дотримувався китайський 
критик і поет Лі Дачжао (1888–1927), який вважав, що у худож-
ньому творі головним повинен бути зміст. Та у більшості поезій 
нової літератури спостерігається наслідування старої моралі, яка 
ввібрала у себе нові ідеї та нову культуру.

Не усі літератори підтримували ідею написання художніх 
творів мовою байхуа. Для багатьох було неприпустимим писати 
мовою низьких прошарків населення. За традиційними принци-
пами, література була для досвідчених, а писати твори мали змо-
гу лише ті, хто гарно володів веньянем. Поети-консерватори вва-
жали простонародну мову брутальною і грубою, тоді як Лу Сінь 
підтримував ідею доступності літератури для усього населення 
Китаю. Лу Сінь вважав, що література повинна бути живою і слу-
жити на благо людству, а не писатись для обраних малочисельних 
прошарків населення країни.

“Рух 4 травня” вирішив суперечку. Розмовна мова байхуа за-
полонила усі сфери суспільного життя. Протягом одного року в 
Китаї було засновано 400 періодичних видань розмовною мовою. 
У школах було замінено викладання літературної мови мовою на-
ціональною. Університети ввели у своє викладання байхуа. Але 
неправильно було б припустити, що реформа китайської мови 
означала витіснення старого веньяню. Ця мова збереглася аж до 
1949 року, а окремі веньянізми можна зустріти у літературі навіть 
сьогодні [Черкасский 1972, 35]. Легалізація розмовної мови мала 
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серйозні наслідки. Почали видавати багато наукових робіт й під-
ручників, написаних байхуа. Цією мовою все частіше з’являлися 
прозаїчні, а особливо поетичні книги. Старі класичні романи ви-
давались тепер із критичним коментарем, з новою пунктуацією, 
що полегшувало розуміння тексту.

Першою збіркою поезій розмовною мовою вважають “Спро-
би” («尝试集», 1920) Ху Ши. Поет пропагував нові форми, образи 
та засоби. Він волів представити свої вірші у вигляді доповіді, яку 
суспільство мало оцінити за якістю. У збірці містилося 30 віршів, 
написаних Ху Ши у США. Цей американський цикл – своєрідний 
щоденник поета, який жив довгий час за кордоном.

Хоча його збірка “Спроби” й справді мала певну новизну, все 
ж багато заголовків, передмов і самих віршів у ній було написано 
веньянем. Рима була нерегулярною й тавтологічною. Більшість ві-
ршів збірки наслідують класичні жанри ци і ши, у зв’язку з чим 
дослідник В. М. Алєксєєв досить критично аналізує збірку “Спро-
би” [Алексеев 2002]. Ху Ши повністю заперечував старі форми, але 
сам їх і використовував, перекреслюючи старі поняття й ідеї. Проте 
у своїх віршах він майже не розвивав нових і не надавав їм нового 
осмислення. Насправді ж, існування і взаємозбагачення старих і 
нових форм при новому змісті – у поезії звичайне явище.

У збірці Ху Ши переважали застарілі принципи і способи відо-
браження життя за допомогою давніх, а часом просто модернізова-
них образів, а також, як правило, збіднілих та тьмяних (порівняно 
з класичними образами). Поет помилявся, коли стверджував, що 
необхідність нових форм викликана абсолютним банкрутством 
старих. Для свого часу старі форми були єдино можливими фор-
мами вираження високих ідеалів та складних почуттів. Звернення 
поезії “4 травня” до нових форм зовсім не означало непридат-
ності старих до глибоких роздумів та вираження почуттів. Ста-
новлення нових форм поезії було обумовлено вимогами життя, 
необхідністю передати за допомогою мистецтва слова думки та 
прагнення тогочасного суспільства.

Збірка Ху Ши “Спроби” не була дуже вдалою щодо новизни 
форми і змісту віршів, представлених у ній. Тому Ху Ши був 
лише попередником нової поезії. Її ж створювали колективними 
зусиллями інші відомі поети: Лю Баньнун, Лю Дабай, Шень Інь-
шо, Чжу Цзицін, Вень Ідо та ін. Саме вони були творцями нових 
форм, образів та ідей тогочасної поезії.
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Після проголошення в 1917 році літературної революції пер-
шими творами нової літератури були вірші, написані розмовною 
мовою байхуа, яка замінила складну і без спеціальної підготовки 
важкодоступну давню літературну мову веньянь, а також віль-
на проза саньвень (散文) – есе, замальовки. Отже, нова поезія 
з’явилася ще напередодні “руху 4 травня”.

Китай – країна блискучих поетичних традицій. Серйозне і 
шанобливе ставлення до поезії закладене в китайського народу з 
давніх-давен, тому її вплив на підсвідомість і людські серця було 
постійним і міцним. Але таке відношення до класичної поезії, 
яка писалася виключно веньянем, породило неабиякі труднощі. 
Китайська проза не мала труднощів з уживанням простонародної 
мови, адже у них вже були свої стійкі традиції – насамперед, це 
відомі класичні романи, написані мовою байхуа. Нова поезія не 
мала таких традицій, адже мовою її попередників був веньянь. 
Щоб бути прийнятою сучасниками, нова поезія мала пояснити 
те, що відбувається і висвітлити плани на майбутнє. Їй потрібно 
було створити нові поетичні форми, які б відповідали стандартам 
нового змісту і розмовній мові, що віднині стала мовою поезії. Як 
наслідок, завдяки новизні й незвичності нової форми попереду 
була боротьба за читача. За словами Л. Черкаського, на початку 
20-х років відбувались два взаємовиключних процеси: тяжіння до 
нової поезії, яка несла нове змістовне навантаження, і деяке від-
чуження від неї через незвичні форми [Черкасский 1972, 42]. Але 
таке протиріччя було досить природним і невідворотним. Поети 
намагалися подолати цю перешкоду, але це вдавалося не всім.

Нове століття прийшло в літературу зі своєю образною сис-
темою, новими інтонаціями, звуками, фарбами, лексикою. Ста-
рі поетичні форми вже не мали місця серед цього нового розма-
їття. У поезії “4 травня” змінилися зміст, ідеї та форми. Вільна 
поезія “4 травня” не могла закувати себе у рамки п’ятислівного 
чи семислівного вірша, написаного веньянем. Те, що поезія пере-
йшла на простонародну мову байхуа, визволило її з чітких рамок, 
спростилися рими та ритми, поширились вірші у прозі. На зміну 
традиційним стандартам прийшов вірш із широким використан-
ням алітерацій та асонансів.

Щодо форми нових китайських віршів, то різновидів було не 
так уже й багато. Деякі дослідники вважали, що форми зміню-
вали одна одну в процесі розвитку нової поезії. Чжао Цзиншень 
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відзначав п’ять етапів зміни форм вірша: першими були спроби – 
цаочуань (草创), неримовані вірші – уюньши (无韵诗), короткі 
вірші – сяоши (小诗), західні регулярні вірші – гелюйши (格律
诗), вірші символістів – сянчженши (象征诗). Інші вчені виділя-
ли лише три різновиди форм – вільний вірш, регулярний вірш та 
вірш символістів. Усі ці варіанти мали недоліки, адже різні по-
етичні форми часто співіснували, користуючись рівною популяр-
ністю у читачів. Більш того, один поет досить часто користувався 
різними формами.

Поети нового стилю наполягали на ліквідації старої системи 
рими, на необхідності існування, окрім римованих, також нери-
мованих віршів, на різноманітності поетичних форм. Найваж-
ливішим кроком до оновлення у поезії вони вважали уникнення 
класичних п’яти- та семискладних форм вірша, системи тональ-
ності і рими, і навіть наполягали на відмові від поетичного ритму 
[Черкасский 1972, 33].

На зміну традиційним рамкам у поезії прийшов розкутий віль-
ний вірш (自由体) – верлібр, якому за короткий час вдалося за-
йняти панівне становище. Верлібр був гнучким, легким, здатним 
передати ритми нового часу, нові образи, нову лексику. Щоправ-
да, у другій половині 1920-х років на противагу верлібру прийшов 
так званий новий регулярний вірш (格律诗), започаткований Вень 
Ідо, який відрізнявся і від класичного, і від вільного вірша, однак 
утвердитись у поезії йому так і не вдалось. Панування верлібру 
зовсім не означало його доступність. У перші роки свого станов-
лення форма верлібру стримувала розповсюдження нової поезії, і 
це відбувалося в той час, коли суспільна роль поезії зростала.

Верлібр – це форма інтонаційно-фразового вірша, рядки у 
якому асиметричні, сам вірш тримається на мовній, інтонаційній 
хвилі, довжина рядка залежить від смислового та інтонаційно-
синтаксичного членування. Такий новий вид вірша здебільшого є 
наслідком того, що чужомовний метричний вірш у китайській пе-
рекладацькій практиці стає вільним. Ще однією причиною вста-
новлення вільного вірша за словами Сухорукова В. Т., став вплив 
Рабіндраната Тагора та В. Уітмена [Сухоруков 1965, 109].

Серед критиків виникали думки, що новий сучасний вірш – це 
просто різновид прози [Zenyang du xinshi 1978, 104]. І справді, 
новий вірш на початку свого існування виглядав дещо хаотично, 
особливо порівняно з традиційною поезією. Але для створення 
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краси і милозвучності нової поезії потрібен був час. Період “руху 
4 травня” започаткував новий вид поезії, а нові правила вироби-
лись уже згодом.

Вільний вірш мав недоліки не лише у хаотичному написанні 
рядків та думки самого вірша. Нова поезія значною мірою втра-
тила свою музикальність і ритмічність, які були атрибутами ста-
рої китайської поезії. У цьому відношенні вона різко відірвалась 
від тисячолітньої традиції класичної та народної поезії, на якій 
був вихований читач, тому така поезія багатьма сприймалась як 
щось чуже і незвичне. До того ж, наслідуючи гнучку форму поезії 
Уітмена, молоді китайські поети нерідко помилково бачили в ній 
відмову від ритмічної організації вірша взагалі, хоча уітменівська 
поезія досить ритмічна.

Спрощення правил поезії іноді призводили до того, що пи-
сались вірші, позбавлені взагалі будь-якої краси слова, їм були 
притаманні лише вираження думки автора у прозовій формі. На 
противагу такому виду написання з’явились поети, які стверджу-
вали, що на китайському підґрунті можна створити новий вірш. 
Він мав відрізнятися як від класичного, так і від вільного, бути 
пристосованим до байхуа, але в той же час підкорятись певним 
правилам написання. Такий вірш отримав назву “нового регуляр-
ного вірша” (格律诗).

Зміни у правилах написання вірша, тобто питання форми, не 
було принциповим моментом. Байхуа не мала подібної до венья-
ню лаконічності й стриманості. Закувати її у чотири- чи шестиіє-
рогліфічний рядок було важко. Щоправда, й такі спроби трапля-
лись. З приходом у письмову мову допоміжних слів, приймен-
ників, сполучників, результативних закінчень і комплементів, 
якими була насичена байхуа, ускладнилося питання поетичної 
форми. Тому вільний вірш на початку зародження нової поезії 
був найкращим вирішенням проблеми. Згодом у вільного вірша 
з’явилися певні правила написання, порядок чергування рими 
і вироблення ритму. Один із китайських дослідників Хе Ціфан 
вважав, що для вироблення правил написання нового вірша не 
можна іти шляхом банального спрощування правил традиційно-
го вірша. Адже у мовах веньянь і байхуа абсолютно різні стиліс-
тичні та граматичні вимоги [Zhongguo xiandai shilun 1991, 58]. 
Тому китайські теоретики і поети пішли правильним шляхом, 
хоча і складним, і тривалим. Проте на власних помилках і спро-
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бах вони виробили незалежні й індивідуальні правила поетики 
нового вірша.

Згодом виникають також принципи тонування нового вірша і 
поділ рядка на паузи. Якщо у стандартному п’ятиієрогліфічному 
рядку після кожного третього ієрогліфа робиться пауза, то з роз-
ширенням кількості ієрогліфів пауза перемістилась на кілька зна-
ків уперед. Правила тонування виробились уже ближче до 1930-х 
років, і майже всі вони були створені теоретиком і поетом групи 
письменників-реформаторів Вень Ідо. Свої думки з приводу на-
писання нових віршів поет висловлює у статті “Форми вірша”. 
Його практичним здобутком у написанні регулярного вірша ста-
ють збірки “Червона свічка” і особливо “Мертва вода”.

Вень Ідо усвідомлював, що багатство і розмаїття форм по-
етичного вираження, а найголовніше – ритм – набагато виразні-
ше посилюють естетичну дію поезії на читача. Ось чому до фор-
мального аспекту поезії не можна ставитися зневажливо. Вень 
Ідо розробив концепцію нового регулярного вірша. Він умовно 
ділив засоби поетичного вираження на зорові і слухові. До зо-
рових належать рівноскладність рядків (тобто однакова кількість 
складів-ієрогліфів в кожному рядку) і одноманітність строфічної 
будови вірша. За словами Вень Ідо, рівність рядків і строф вже 
здійснюють важливий естетичний вплив на читача. До слухових 
засобів поетичного вираження належать ритм, рима і чергування 
тонів, що також повинні обов’язково бути присутніми у регуляр-
ному вірші.

Новий регулярний вірш, хоча і мав однакову кількість ієроглі-
фів у рядку, відрізнявся від класичного тим, що автор сам вста-
новлював цю кількість у кожному окремому вірші. Розмір кла-
сичного вірша є завжди встановленим, незалежно від змісту, тоді 
як розмір нового вірша встановлюється відповідно до змісту.

Вень Ідо виробив теорію правил для нової поезії, що було ре-
зультатом пошуку нових відповідних форм та стилю. Адже кожний 
вид мистецтва, зокрема поезія, повинен мати характерні риси на-
писання, що певною мірою встановлюються епохою, яку відобра-
жає та чи інша поезія. Правила написання давньої та нової поезії 
в китайській літературі мають велику принципову різницю. Кла-
сична поезія характеризується стабільною встановленою формою 
та стилем, нова ж поезія встановлювала свої чіткі правила у кож-
ного окремого поета, який може виробляти свої особисті принци-
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пи написання віршів. Поезія традиційної форми мала лише одні, 
спільні для всіх, правила написання, – вона писалась уся на один 
кшталт. Нова ж поезія дозволяла кожному віршу мати індивіду-
альні правила [Xinyuede shisheng 2004, 10]. Наприклад, вірш Вень 
Ідо “Мертва вода” має таку структуру: кожен рядок складається 
з дев’яти слів-ієрогліфів, розділених на чотири такти – три дво-
складових і один трискладовий. Цей принцип рими витриманий 
від початку і до кінця, що надає поезії чіткого музичного ритму. 
Вень Ідо надавав своїй поезії різної форми. У кожному вірші був 
чітко встановлений ритм та кількість ієрогліфів у рядку. Іноді поет 
чергував рядки з різною кількістю ієрогліфів. Наприклад, в одній 
строфі могли бути семи- та чотириієрогліфічні рядки.

Твори класичних жанрів юефу (乐府), що походили від на-
родних пісень, а також жанри ци і ши, колись виконувались під 
акомпанемент музичних інструментів. Нові вірші у формі верлі-
бру втратили цю цікаву й унікальну для Китаю особливість. Вони 
були призначені тільки для зорового читання. Таким чином, пое-
зія певним чином звузила коло своїх читачів, адже слухати вірш із 
музичним супроводом було значно цікавіше, такий вид творчості 
сприймався як дійство. Народні пісні типу шаньге (山歌) чи гуци 
(故词) мали певні переваги над новою поезією. Тому пізніше, у 
1930-х роках, утворився рух за декламацію. Стверджувалося, що 
ритмізовані вірші, які можна проспівати, краще запам’ятовуються, 
що й повинно бути головною особливістю поезії.

Принципи і ознаки нової поезії були сформульовані китайськи-
ми теоретиками 20-х років досить детально і змістовно. Але до-
сягнути вершин поетичної майстерності, відмовитись від усього 
того, що перешкоджало нормальному розвитку поезії, було важ-
ко. Вірші багатьох поетів періоду “4 травня” несли на собі вели-
чезний тягар давніх естетичних принципів і норм традиційної по-
етики. Процес подолання природної пристрасті до старих зразків 
протікав важко, адже вікові традиції були занадто сильними, щоб 
безболісно критикувати їх, а також занадто художньо високими, 
щоб легко відмовитись від них і знайти якісь нові шляхи.

Вірш класичної форми мав чітко встановлені правила, що 
включало в себе й встановлену кількість ієрогліфів у рядках. На-
приклад, перші вірші у стилі чу (楚辞, 3 ст. до н.е.) мали чітко 
фіксовану форму у вигляді лише чотирьох ієрогліфів у рядку. Але 
навіть не у всіх традиційних віршах рядки мали встановлену до-
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вжину. Така форма поезії із різною, невстановленою довжиною 
рядка вперше виникла ще за часів епохи Тан і стала досить по-
ширеною за епохи Сун. Правила китайських віршів досить важко 
було пристосовувати до перекладної поезії, що стало головною 
проблемою подальших століть китайської літератури. Ще у XVII 
столітті, коли почали перекладати китайською мовою перші єв-
ропейські твори – послуговувалися, звичайно ж, мовою веньянь. 
Один із перших перекладачів Су Маншу (1884–1918), який пе-
рекладав англійську романтичну поезію ХІХ століття, дотриму-
вався класичної форми китайського рядка. Це вбивало будь-який 
інтерес до західної літератури. Щоб залучити більшу читацьку 
аудиторію, Кан У-вей (1858–1927) і Лян Ці-чао (1873–1929) ви-
рішили модифікувати веньянь у так званий напівкласичний про-
зовий стиль, що був граматично гнучкішим і пристосованішим 
для вираження західної поезії [Lin Julia 1972, 24]. Це був перший 
крок як до спрощення правил написання поезії, так і до спрощен-
ня веньяню. Одним із продовжувачів реформаторського стилю 
був поет Хуан Цзунсянь (1848–1905), який також відчував потре-
бу змін і сам намагався писати у цьому стилі. Але багато чого 
у цього поета було від традиційної поезії, наприклад, алітерації, 
рими, редуплікації, алюзії, цитати тощо.

Проте поезія “4 травня” збагачувалася новими жанрами. 
З’явились нові китайські короткі вірші сяоши (小诗). Вважається, 
що цей вид вірша започаткувала поетеса Сє Бінсінь (1900–1999). 
Це відома китайська письменниця ХХ ст., автор оповідань, по-
езій, безсюжетної прози саньвень і творів для дітей. Причиною 
виникнення сяоши стало прагнення модернізувати вірш шляхом 
його скорочення та усунення рими. Такий жанр був ще невідомим 
у китайській літературі, тому, можливо, і мав таку популярність.

У період руху “4 травня”, коли поетам набридла обтяжлива 
форма традиційного китайського вірша, у пошуках нового мит-
ці часто звертались до літератур країн-сусідів. Найбільш прива-
бливими на той час були японські хоку та індійські короткі вірші 
Рабіндраната Тагора (1861–1941). Але поетам було важко відразу 
ж наслідувати такі жанри, адже ще навіть не було встановлено но-
вих мовних правил написання віршів. Та митці, принаймні, взя-
лися за вивчення іноземних досягнень. На початку ХХ століття в 
Китаї було опубліковано багато дослідницьких статей на тему ко-
роткої поезії. Авторам подобалось те, що такий вірш лаконічний, 
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не потребує багато описів і спрямований на вираження конкрет-
ної думки або почуття [Zhongguo xiandai shige ji qita 1988, 292]. 
Короткі вірші все ж почали писати у Китаї в 20-ті роки. У такому 
жанрі себе випробовували Лю Дабай, Лю Баньнун, Лян Цзундай 
та Цзун Байхуа. Але королевою короткого вірша є, безперечно, Сє 
Бінсінь. Хоча поетеса й сама зазначає, що написання цих віршів є 
наслідком впливу зарубіжної поезії, зокрема Тагора, проте її вірші 
унікальні. Китайський короткий вірш має довільну форму, він не 
скутий римою і ритмом. Якщо короткі вірші Тагора чотирирядко-
ві, то у китайської поетеси немає таких правил. Кількість рядків у 
її поезії коливається від двох до шести, довжина рядка теж різна. 
Особливістю коротких віршів Бін Сінь є велика кількість звер-
тань та запитань до природи, чим поетеса підкреслює значимість 
образів пейзажу та наголошує на важливості своїх закликів.

Ще один новий жанр – сонет (十四行诗), який створювали 
за зразком європейського. До нього зверталися Фен Чжи (1905–
1997), Чжу Сян (1904–1933), Вень Ідо. У новій поезії також широ-
ко використовувалися мотиви, ритми і образи народних пісень. У 
20-х роках поширився так званий регулярний вірш. Він базувався 
на спробах привити китайській поезії норми західної поезії. Та-
кий стиль написання властивий поету Вень Ідо. Вірші символіс-
тів також можна вважати окремим видом, вони були досить ту-
манними за змістом і вільними за формою. Не зникли, звичайно, 
й старі класичні форми, однак вільний вірш на той час був най-
більш розповсюдженим.

Поезія “4 травня” вже майже звільнилась від усталених (тра-
диційних) правил віршових форм і ритму, тому й стала стиліс-
тично схожою на європейську. Почали вживатися різноманітні 
фоностилістичні засоби, такі як алітерації та асонанси. Деякі по-
ети використовували у віршах серед ієрогліфів іноземні слова, 
що було раніше абсолютно неприпустимо. Популярними стали 
вірші, побудовані у формі періоду. У поезії з’являються нові у ки-
тайській літературі синтаксичні конструкції – стилістичні фігури, 
що відзначались оригінальними формами. Найпоширеніші фігу-
ри – повтори, анафори, епіфори, анаепіфори, градації, риторичні 
питання, асиндетони, рефрени – були новим і свіжим штрихом у 
китайських віршах. Це значно осучаснило поезію “4 травня”, на-
близило її до європейських поетичних зразків. Широко застосову-
вались вигуки, які вживались ще й у традиційних віршах старого 
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зразка, але все ж раніше вони не були такими розповсюдженими, 
як за часів поезії початку ХХ століття.
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СТУДЕНТ ТА ЕПОХА:
“ВЕЛИКА МОНГОЛІЯ” У ДОЛІ Б. ДАНДАРОНА

Отрощенко І. В.

У другій половині 1930-х років більшість представників бу-
рятської громадсько-політичної, культурної еліти, деякі представ-
ники студентства були засуджені та страчені за участь у “панмон-
гольській організації”, що нібито готувала відторгнення Бурятії 
від СРСР та створення Великої Монгольської держави під про-
текторатом Японії. Ще до кінця 1936 року був складений список 
із понад 400 осіб, до якого потрапили певне коло буддійського 
духівництва, інтелігенції, партійних і господарських керівників 
Бурятії, а також видні вчені Москви та Ленінграда [Базаров, Шаг-
дуров 1993, 33]. У 1937 р. арешти розпочалися у Ленінграді. Од-
ним із таких “змовників” виявився бурятський студент Б. Данда-
рон (1914–1974), майбутній видатний буддолог, релігійний діяч 
і філософ. Колись лама С. Циденов, глава балагатського руху1, 
визнав юного Б. Дандарона за нове втілення тибетського хамбо-
лами2 Джаягси-гегена [більш. див.: Отрощенко 2005, 63–74]. З ча-
сом Дандарон став духовним спадкоємцем Циденова, отримавши 
титул Дхармараджи (Царя Вчення). На момент арешту він навчав-
ся у Ленінградському інституті авіаприладобудування. 

Бурятська студентська молодь у той час захоплено обгово-
рювала при зустрічах долю бурят-монгольського народу, його 
культуру, перспективи розвитку бурят-монгольської державності. 
Йшлося про Чингізхана, Сухе-Батора, Джа-ламу. Дандарон став 
душею невеликої групи молодих бурятів, захоплених розмова-
ми про ймовірне створення єдиної монголо-бурятської держави 
[Ленинград… 2006, 293]. Його заарештували 7 січня 1937 року 
як керівного члена підпільної панмонгольської націоналістичної 
партії, що веде активну контрреволюційну роботу, під гаслом 

1 Балагатський рух – реформаторська течія у бурятському буддизмі, 
послідовники якої прагнули відродити “істинне вчення Будди”, 
вважали нежиттєздатним традиційний монастирський устрій, визнаючи 
натомість філософський буддизм сучасною формою релігії, яка здатна 
бути діючою в умовах цивілізації.

2 Хамбо (тиб. кханпо) – “головний лама”, у Зовнішній Монголії титул 
настоятеля монастиря; вчений ступінь.
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об’єднання жовтих рас, з метою підготовки збройної боротьби 
проти радянської влади, відторгнення від СРСР БМАРСР та ство-
рення єдиної держави монгольських рас, проводить вербування 
молоді, яка навчається у військових та цивільних вузах, в осеред-
ки тієї ж панмонгольської партії [Ленинград… 2006, 295]. Разом із 
Б. Дандароном були заарештовані й кілька його знайомих студен-
тів – бурятів за національністю. Загалом, ще у першій половині 
1930-х років у Сибіру значні репресивні акції щодо національних 
меншин базувалися на обвинуваченнях у повстанській діяльнос-
ті, що спрямовувалася японцями, і найгостріше зачіпляли замож-
ні та культурні прошарки [Тепляков 2008, 365].

Дандарон, за показами його приятеля, зокрема казав, що Бурят-
Монголія є колонією Радянського Союзу, не має свої самостій-
ності та експлуатується росіянами. Тому Бурятія має будь-що від 
СРСР відокремитися і жити самостійно: “Ми ж, як представники 
цього народу, мусило брати у цій справі активну участь” [Ленин-
град… 2006, 294]. Подібні міркування, як буде показано нижче, 
не були оригінальними для бурятської та монгольської молоді. 
Син Дандарона так характеризував цю ситуацію: “У 1937 році 
його заарештували за підозрою в панмонголізмі. Були, мабуть, 
розмови серед молодих студентів, які на вечірках зустрічалися 
й говорили про історію Монголії, про долю Бурятії, взагалі, про 
державну систему Росії й так далі. Напевно там кримінальні речі 
були з погляду Радянської влади, природно. Такі речі зазвичай не 
залишаються у стінах” [Буддист… 2003].

Що ж до розмов серед студентів, то збереглася цікава нотат-
ка, ймовірно, середини 1930-х років. За нею, серед студентів-
монголів у Іркутську були деякі товариші, які ґрунтовно крити-
кували наявне керівництво та лінію Комінтерну. Заявляли, що Ко-
мінтерн керує Монгольською партією, є прагнення колонізувати 
Монголію, не давати можливості об’єднатися у спільну Монго-
лію, – це видно з того, що Комінтерн проти об’єднання з Танну-
Тувою. Мовляв, останнім часом Росія прагне об’єднати Монголію 
з СРСР і переселити радянських селян до Монголії задля обробки 
монгольських просторів. І потім характерна фраза: “Цих людей 
зняли з навчання, наразі каються”3.

Висловлюється припущення, що арешт духовного спадкоємця 
Циденова був викликаний не лише його походженням та “небез-

3 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 152. – Ед. хр. 155. – Л. 38.
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печними” розмовами, що велися у середовищі бурятського сту-
дентства4, але й фактом знайомства з видатним бурятськими нау-
ковцем та громадсько-політичним діячем Ц. Жамцарано. Остан-
ній перебував під постійним наглядом спецслужб, які, зокрема, 
вважали, що цей “націоналіст” негативно впливає на бурятську 
та монгольську молодь. З 1932 року Ц. Жамцарано жив у будин-
ку Монголо-Тибетської місії при буддійському храмі Ленінграда. 
Вже на середину 1930-х років він мав погану репутацію у вла-
ди; зокрема, наприкінці 1935 р. інститутський партосередок ЛСІ5 
звинувачував студента Б. Циренова у зв’язках із Ц. Жамцарано, 
характеризуючи останнього як “крайнього націоналіста”, при-
хильника “Пан-Монголії” і створення “великої Монголії під про-
текторатом Японії”6.

Тут ми повернемося трохи назад. Наприкінці 1924 року з Урги 
до Ленінграду на навчання відправилася перша група монголь-
ської молоді (15 осіб). Їх зарахували на дворічне підготовче відді-
лення Ленінградського інституту живих східних мов і поселили у 
будинку-гуртожитку при буддійському храмі [Андреев 2004, 122]. 
За домовленістю глави Монголо-Тибетської місії А. Доржієва7 з 
монгольськими посадовцями (від 1924 р.) цей буддійський храм 
монгольська сторона вважала своєю власністю й передала його 
в порядкування своєму Ученому комітету під проводом Ц. Жам-
царано. Отже, цим могли скористатися всі монголи, які або при-
їздили до Ленінграда на навчання, або були відряджені туди мон-

4 Зокрема, слідчий І. Колодєєв у 1957 році зазначав, що “З Бурятії 
нічого на Дандарона та інших не було…” [Ленинград… 2006, 303]. 
Загалом, це не дивно: свою республіку молодий бурят залишив, а у 
Ленінграді був лише звичайним студентом, який навіть мешкав окремо 
від монголо-бурятської громади при буддійському храмі.

5 Ленінградський східний інститут (1920–1938). Спочатку називався 
Ленінградський інститут живих східних мов, перейменований у 1928 р.

6 Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – 
жертв политического террора в советский период (1917–1991). 2003 // 
Центр “Петербургское Востоковедение”. – http://memory.pvost.org/pages/ 
zhamtsarano.html

7 Доржієв А. – видатний бурятський релігійний та суспільно-
політичний діяч, зокрема, очолював Монголо-Тибетську місію 
у Ленінграді з 1922 до осені 1936 рр., тривалий час мешкав при 
тамтешньому буддійському храмі.

http://memory.pvost.org/pages/
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гольським урядом. Наставником над тамтешніми монгольськими 
студентами призначався А. Доржієв [Андреев 2004, 121].

Про те, яка битва йшла за душі насамперед монгольського сту-
дентства, можна дізнатися з нотатки “Про монгольське студент-
ство у СРСР” (середини 1920-х років). У ній ішлося про наступ-
не. Серед студентів, відряджених до Ленінградського інституту 
східних мов Монгмінпросом, велику кількість складають члени 
народної партії і союзу молоді8. Підбір студентства відбувається, 
за даними НКЗС, Мінпросом і зокрема Ц. Жамцарано. Мовляв, 
в Інституті на студентство здійснюється сильніший тиск старої 
консервативної професури, ніж партійної та комсомольської орга-
нізації. До того ж, Жамцарано вимагав від Інституту не поширю-
вати на монголів антирелігійної пропаганди і припинення серед 
них політроботи. Авторам нотатки не подобалася, що студенти-
монголи мешкають ізольовано від радянського студентства – при 
буддійському храмі під впливом ченців, які там перебувають. 
Отже, монгольські студенти знаходяться в залежності в учбовій 
роботі від старої професури, в плані помешкання – від чен-
ців на чолі з А. Доржієвим і Л.-Ш. Тєпкіним9 і у матеріально-
му відношенні – від Ц. Жамцарано10. Разом із тим, їх всіляко опі-
кають від спілкування з комуністичним середовищем. Між тим, 
не можна не враховувати тієї суспільної та політичної сили, що 
представлятимуть найближчим часом ці монгольські студенти, 
які навчаються у радянських навчальних закладах. 

Серйозно побоюючись підготовки з цієї молоді інтернаціона-
лістично та комуністично налаштованих працівників, Ц. Жамцара-

8 У 1925 р. до Ленінграду за путівками МНРП та Революційного Союзу 
молоді (РСМ) прибула група монголів. Видатний радянський монголіст 
Б. Владимирцов писав на початку 1925 року: “Безкінечна вовтузня у 
Східному інституті, куди приїхала маса монголів… Монгольський уряд 
відрядив сюди до Інституту 15 халхасів і 5 бурятів для підготовки з них 
перекладачів російської та англійської мов. Всі молоді хлопці, серед них 
Мерген гун. Крім того, у теперішньому році поступить багато бурятів і 
калмиків, причому є кілька людей доволі добре підготовлених” [цит. за: 
Андреев 2004, 123].

9 Тєпкін Л.-Ш. – помічник А. Доржієва в управлінні справами 
Монголо-Тибетської місії, з 1925 – Лама калмицького народу, мешкав 
при буддійському храмі у Ленінграді.

10 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 40. – Л. 200.
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но, Е. Батухан, Д. Сампілон, Е.-Д. Рінчино11 та інші вживають за-
ходів до відправки монгольської молоді на навчання до Німеччини, 
про що вони ведуть переговори і у Берліні, й в Улан-Баторі. Разом 
із тим, Жамцарано та кампанія, вкрай незадоволені результатом 
підготовки у КУТСі12 з монголів діячів із комуністичною ідеологі-
єю, обмірковують засоби відбирання монгольського студентства з 
КУТСу та переведення його до інших навчальних закладів чи при-
пинення подальшого поповнення КУТСу новими монгольськими 
студентами. Вони заявляють, що Монголії потрібні не пропаган-
дисти комуністичних ідей, а працівники-спеціалісти та культурні 
працівники. Монгольське повпредство, як видно, збирається вста-
новити суворий нагляд над студентами у КУТСі та поширити на 
них свій вплив. Кожному студенту запропоновано монгольським 
повпредством заповнити спеціальну анкету тощо. 

Автори нотатки, зокрема, зазначали: “Ми б вважали за необ-
хідне, щоб монгольські студенти, яких відправляють до СРСР, 
обов’язково проходили партійні та союзні організації і монголь-
ське право на відправку студентів Мінпросом було б анульова-
но. Необхідно також на монгольське студентство поширити за-
гальноінститутські (у Ленінграді) умови проживання та роботи. 
Визнати за доцільне періодичні доповіді та інформацію шляхом 
друку про життя та роботу монгольського студентства, щоб у рев-
сомольських13 та партійних органах МНР було правильне уявлен-
ня про доцільну постановку студентської роботи та життя й здій-
снювався корисний контакт монгольської революційної спільноти 
з радянською”14. Наприкінці документу зазначалося, що спроби 
Жамцарано ізолювати монгольських студентів від впливу “комор-
ганізацій” і врятувати революційну молодь від антирелігійного 
впливу доволі характерні. Мовляв, його праві тенденції здатні по-
слідовно розвиватися і вимагають гострої уваги.

11 Бурятські громадсько-політичні діячі, які на середину 1920-х рр. 
працювали у владних структурах МНР, проте з часом, за різних 
політичних обставин, були змушені залишити монгольські терени та 
повернутися до СРСР. У 1937–1938 рр. всіх їх було репресовано за 
звинуваченням у панмонголізмі.

12 Комуністичний університет трудящих Сходу (1921–1938), був 
розташований у Москві.

13  Революційний союз молоді (РСМ).
14  РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 40. – Л. 201.
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Отже, у 1930-ті роки при буддійському храмі мешкали бурят-
ські та монгольські студенти й аспіранти ЛСІ, зокрема й Ц. Жам-
царано [Андреев 2004, 157]. Б. Дандарон двічі зустрічався з ним, 
останній раз у липні 1936 р. – за півроку до арешту. Зауважимо, 
що на допиті від 10 січня 1937 року юнака питали про характер 
розмов із видатним земляком. У відповідь Дандарон зазначив: “В 
мене розмова була з Жамцарано виключно про історію Монголії. 
Розмова з Жамцарано звелася до того, що він у 1919 році був пан-
монголістом і брав активну участь у панмонгольському русі за 
створення Великої Монгольської імперії, проте внаслідок перемо-
ги пролетарської революції в Росії панмогольський рух у Монго-
лії зазнав краху” [Ленинград… 2006, 297]. Студент навіть написав 
невелику роботу з історії монгольської держави. Так, наприклад, 
його дружина показала: її чоловік у бесідах неодноразово ствер-
джував, що наявні підручники з історії Монголії неправильні, і 
що він має намір написати такий підручник по-новому [Ленин-
град… 2006, 299]. Ця робота була записана у шкільному зошиті у 
24 аркуші. За даними слідства, в одного зі знайомих Б. Дандаро-
на – курсанта Б. Батомункуєва – опинився його блокнот із випис-
ками літератури з історіографії монголів і конспективними поло-
женнями з історії Монголії [Ленинград… 2006, 307]. Цей блокнот 
потім фігурував як один з основних доказів у справі Дандарона. 
За словами Батомункуєва, його товариш хотів організувати навко-
ло себе групу монголів, пропонував для початку бесіди та лекції 
з історії монгольського народу. Сам же курсант входив до складу 
7-ї роти, що складалася з військовослужбовців – громадян МНР, 
і був прикріплений до цієї роти під постійним керівництвом по-
літвідділу задля політичного забезпечення. 

Так, цьому товаришеві якось потрапив до рук “небезпечний” 
лист із Бурятії, адресований Дандарону (від 28.10.1936), де йшлося 
про майбутню велику війну та ймовірну загибель соціалізму [Ле-
нинград… 2006, 306]. Автор цього листа, Б. Рінчино15, на допиті 
свідчив, що такі думки першим висловив Дандарон у своїх листах 
до нього (від другої половини 1936 року). Нібито, ці листи зводи-
лися до наступного: майбутня війна буде технічно оснащена, пере-
мога буде на тому боці, хто матиме краще озброєння. Країни фа-
шизму забезпечені були краще, ніж СРСР. Отже, цілком зрозумілі у 

15 Б. Рінчино, плановик Агінського райпотребсоюзу, знайомий 
Б. Дандарона по навчанню у Кяхті.
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майбутній війні загибель соціалізму та перемога фашизму. За таких 
умов, “стане питання про порятунок бурят-монгольської національ-
ності шляхом організації об’єднаної Бурят-Монгольської держави, 
тобто [треба буде] об’єднати в єдину державу Бурят-Монголію, до 
якої мають увійти Бурят-Монгольська АРСР, Монгольська Народ-
на Республіка та Внутрішня Монголія” [Ленинград… 2006, 305]. 
Зазвичай, про об’єднання саме цих “монгольських” земель мріяла 
більшість представників бурятської інтелігенції.

Під час допиту (від 10.01.1937) Дандарон сказав: “У п’ятнадцяту 
річницю МНР16, ознайомившись з деякими історичними дата-
ми національного руху в Монголії за створення панмонгольської 
держави, я став на націоналістичний шлях, і ці настрої в мене все 
поглиблювалися. Я став… знайомитися з історією монгольських 
племен і з національним рухом у колоніальних країнах. Прийшов 
до висновку, що об’єднання монгольських племен у єдину Велику 
Монгольську державу дасть перспективу до розквіту монгольської 
нації. Після чотирьох-п’ятимісячної роботи над цим питанням я 
прийшов до висновку, що умови сучасної Монголії не є перспек-
тивними для створення Великої Монгольської держави, оскільки 
для цього відсутні економічна та політична бази. Тепер я від націо-
налістичних питань відмовився й посилено займаюся вивченням 
історії монгольських племен з XIII ст. …Я думав, що з вивченням 
соціально-економічної бази у Внутрішній і Зовнішній Монголії й 
Бурятській республіці (на основі цього) розгорнути пропагандист-
ську роботу серед монгольських племен за об’єднання в єдину Ве-
лику Монгольську державу” [Ленинград… 2006, 297]. Допитува-
ний також зазначив, що з останнього питання мав розмову з кілько-
ма своїми засудженими товаришами. Останні, мовляв, з ним не по-
годилися, зазначивши, що Монголія самостійно існувати не може, 
оскільки є безсилою і не може себе захистити. Дандарон стверджу-
вав, що ця ідея належала лише йому, і ніхто його з цього приводу не 
консультував. Пізніше, у 1958 році, Дандарон показав, що слідчий, 
який вів цей допит, застосовував до нього фізичну силу. Тоді ж, пе-
ред судом, бурятський студент визнав себе цілком винним.

Той же слідчий І. Колодєєв, який називав Б. Дандарона актив-
ним учасником підпільної контрреволюційної організації у Ле-
нінграді, що проводила контрреволюційну роботу з вербування 

16  Мабуть, тут малося на увазі відновлення незалежності Монголії 
у 1921 році.
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бурят-монгольської молоді з метою виховання кадрів, для веден-
ня контрреволюційної роботи зі створення Великої Монгольської 
держави, 4 березня 1937 року підготував таку постанову: “Беручи 
до уваги, що термін ведення слідства у справі щодо Дандарона 
минає 9 березня 1937 р., але у зв’язку з майбутніми арештами 
нових осіб, що проходять по цій справі, як учасників контр-
революційної націоналістичної організації (виділено мною. – 
Прим. авт.), на зазначений термін слідство завершити не пред-
ставляється можливим…” [Ленинград… 2006, 298].

Арешти у Ленінграді дійсно тривали на повну. Управління 
НКВС по Ленінградській області запросило санкцію на арешт 
“професора монголознавця ЖАМСАРАНО Цивен Жамсаранови-
ча, який працює на цей час в Інституті сходознавства Академії 
наук у Ленінграді, та його найближчого учня, аспіранта Академії 
наук МЕРГЕНА Гомбожан17 – сина великого монгольського кня-
зя”. Зазначалося, що: “…проживаючи з 1932 року в Ленінграді, 
ЖАМСАРАНО систематично групує навколо себе учнів монголів, 
обробляє їх у японофільському та антирадянському дусі. За ма-
теріалами слідства заарештованої у Ленінграді групи бурят-
монгольських студентів (виділено мною. – Прим. авт.) – ЖАМ-
САРАНО викривається як керівник бурят-монгольського контр-
революційного центру, що існує в Ленінграді, який ставить за 
мету – повалення Радянської влади у Бурят-Монголії, ліквідацію 
радянського впливу в Монгольській Народній Республіці під япо-
нофільським гаслом об’єднання всіх монгольських народностей в 
єдину самостійну державу”18. Мовляв, Ц. Жамцарано проводить 
вербування серед учнів-монголів у Ленінграді й направляє своїх 
агентів до Бурятії та Монголії із завданнями організації контрре-
волюційних повстанських осередків серед ламства та феодально-
кулацьких елементів. Активним помічником у цій роботі є вищез-

17 Так, у документі, мається на увазі Гомбоджаб Мерген-гун, син 
халхаського тайджі Мерген-гунського хошуну Сайн-нойон-ханського 
аймака. Був заарештований в один день із Ц. Жамцарано, помер у таборі 
у 1940 році.

18 Документ № 43. Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину об 
аресте профессора-монголоведа Ц. Ж. Жамсарано / Лубянка: Сталин и 
Главное управление госбезопасности НКВД // Интернет-проект “Архив 
Александра Н. Яковлева”. – Режим доступу до публ.: http://www.idf.ru/
fond/issues-doc/62056/61024

http://www.idf.ru/
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гаданий Гомбоджаб Мерген-гун. Слідчі додавали, що матеріалами 
слідства у справі ліквідованого в Іркутську контрреволюційного 
повстанського панмонгольського центру підтверджується роль 
Жамцарано як ідеолога та безпосереднього керівника цієї органі-
зації в Бурят-Монголії. Видатний монголознавець та просвітник 
був заарештований уранці 11 серпня 1937 року. Під час першого 
допиту він визнав себе одним із керівників панмонгольської орга-
нізації, що прагне створення Монгольської незалежної держави у 
складі МНР та Внутрішньої Монголії під протекторатом Японії. 

Повернемося до Б. Дандарона. На суді (3.06.1937) він запере-
чив існування контрреволюційної організації, хоча й визнав, що 
в їхній кампанії велися “антирадянські” розмови [Ленинград… 
2006, 301]. При цьому юнак всіляко намагався захистити своїх то-
варишів. За висновком військового трибуналу, Б. Дандарон, буду-
чи активним прибічником панмонгольського національного руху, 
повів активну роботу з організації контрреволюційної націона-
лістичної групи, яка й була створена у 1936 році. Було ще й таке 
формулювання: мовляв, члени цієї групи у спільних бесідах, а та-
кож кожен окремо, проводили серед бурят-монгольської молоді 
контрреволюційну агітацію, намагаючись всіляко дискредитува-
ти політику ВКП(б) і радянської влади з національного питання, 
заявляючи зокрема, що СРСР проводить щодо МНР колоніальну 
політику. “Вони пропагували ідею створення великої монголь-
ської держави зі включенням до складу останньої МНР, Внутр. 
Монголії, Бурят-Монгольської, Калмицької та Ойротської19 АРСР 
і Тувинської Народної Республіки, що вони планували здійснити 
шляхом контрреволюційних заворушень у названих республіках, 
повалення монгольського та тувинського народно-революційних 
урядів і Рад. влади у Бурят-Монгольській, Калмицькій та Ойрот-
ській АРСР, приурочуючи це до моменту війни між Німеччиною 
та Японією, з одного боку, і СРСР – з другого. У цих же цілях Дан-
дарон і Рандалон20, як найактивніші учасники контрреволюційної 

19 Так у тексті публікації. Скоріше за все, мається на увазі Ойротська 
АО, створена 1922 року. До її складу ввійшли 23 волості колишнього 
Горно-Алтайського повіту та ряд волостей Бійського повіту. 7 січня 
1948 року Ойротська АО була перейменована на Горно-Алтайську 
автономну область.

20 Рандалон, курсант Школи зв’язку РСЧА, – знайомий Б. Дандарона, 
який також опинився під слідством.
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групи, ставили своїм завданням проникнути до лав Монгольської 
народно-революційної армії задля підготовки там повстанських 
націоналістичних кадрів21, а також планували використати для 
проведення контрреволюційних повстань в якості військових 
спеціалістів низку керівників колишніх білих армій, переконаних 
монгольських націоналістів, які знаходяться в еміграції” [Дело 
Дандарона 1993, 42–43]. Отже, Військовий трибунал Ленінград-
ського Військового Округу 3 червня 1937 р., за статтею 58-10 ч. 1, 
присудив Б. Дандарону 10 років; незабаром термін був знижений 
до 7 років. Інші учасники “групи” також отримали різні терміни 
ув’язнення. 4 лютого 1943 р. Дандарона достроково звільнили (за 
станом здоров’я) з табору в Амурській області. Його було від-
правлено на поселення, звідки він утік22.

У листопаді 1948 р. Б. Дандарон удруге заарештовується за 
звинуваченням в антирадянській агітації та панмонголізмі. На 
цей момент він проживав у Томській області, в селищі Парабель 
[Жертвы…]. “Неблагодійного” громадянина визнали винним у 
проведенні антирадянської агітації, зведенні наклепу на радян-
ську дійсність і висловлюванні за створення бурят-монгольської 
буржуазно-націоналістичної держави. Нібито він заявляв про 
свою готовність поступити на службу до однієї з іноземних розві-
док для проведення шпигунської діяльності проти СРСР і з цією 
метою планував втекти за кордон, випрацьовував план та обго-
ворював маршрут, за яким мав здійснити свої наміри [Дело Дан-
дарона 1993, 45]. На попередньому слідстві Б. Дандарон визнав 
свою провину у здійсненні вказаних злочинів. 17 серпня 1949 р. 
його засудили за статтями 19-58-1“а” та 58-10 ч. 1 КК РРФСР на 
10 років виправних таборів. У 1956 році23 справу проти Данда-
рона припинили за недостатністю пред’явлених звинувачень, і 
19 червня того ж року він був звільнений із табору в Мордовії. 
У 1958 р. Дандарона також реабілітували за першою судиміс-

21 Мабуть, до такого висновку слідчі прийшли, спираючись на 
контакти Дандарона з вищезгаданим курсантом Б. Батомункуєвим. 

22 Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – 
жертв политического террора в советский период (1917–1991). 2003 // 
Центр “Петербургское Востоковедение”. – http://memory.pvost.org/
pages/dandaron.html

23 У тому ж році реабілітували й Ц. Жамцарано, який помер ще 
14 травня 1942 року в Соль-Ілецькій в’язниці. 

http://memory.pvost.org/
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тю. В 1960-ті рр. навколо нього утворюється община духовних 
послідовників (близько 60 осіб); у 1972 р. “вічного радянського 
політв’язня24” заарештовано за релігійну діяльність.

Як і представники багатьох інших народів, численні буряти 
“стали жертвами повороту курсу партії від тимчасової лукавої 
“коренізаціі” до російського великодержавного шовінізму, який 
було покладено в основу практики національного будівництва 
в СРСР” [Кочубей 2003, 182]. Всі дискусії та концепції навко-
ло, як би зараз сказали, цивілізаційної єдності монгольських 
народів викликали у радянського керівництва великі підозри 
щодо лояльності бурятської еліти. Мабуть, Кремль вважав, що 
в останньої національні пріоритети беруть гору над класовими. 
Разом із тим, матеріали допитів заарештованих бурятів подеку-
ди доповнюють історію панмонгольської ідеї, як-от, наприклад, 
свідчення Б. Дандарона. Скоріш за все, підслідні висловлюва-
ли свої справжні думки, окрім, звичайно, вибитих зізнань про 
панмонгольську організацію та підготовку повстань. Можна 
також погодитися з бурятськими дослідниками: обвинувальні 
акти у справах панмонголістів, їхні показання цінні тим, що в 
них влада фактично сформулювала свої побоювання із приво-
ду можливого використання панмонгольської ідеї, а значить – 
бурят-монгольської ідентичності, на якій ця ідея й ґрунтувала-
ся, – у боротьбі проти радянського державно-політичного ладу 
[Скрынникова, Батомункуев… 2004].

Нібито в одній із бесід, улітку 1943 року, Дандарон заявив, що 
радянська влада під приводом розгрому націоналістів навмисно 
“скосила” кращу частину бурятської інтелігенції та керівних пра-
цівників [Дело Дандарона 1993, 44]. Безсумнівно, репресії 1930–
1940-х років нанесли нищівного удару соціальному та культур-
ному розвитку Бурят-Монголії. В республіці і так спостерігалася 
відчутна нестача підготовлених кадрів із корінного населення. 
Репресії змели той незначний прошарок корінної освіченої еліти, 
який встиг сформуватися. Величезних втрат зазнала культура, яку 
вже мало хто наважувався творчо розвивати, та бурятська мова. 
Репресії 1940-х років суттєво присмирили залишки бурятської ін-
телігенції, змушуючи її офіційно відмовлятися від національної 
свідомості, не кажучи вже про тему монгольської єдності.

24 Визначення російського індолога О. Сенкевича [див.: Сенкевич 
1996, 85].
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ПСИХОЛОГІЗМ ТВОРЧОСТІ ПЕЯМІ САФА: 
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НОВОГО 

ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Рог Г. В.

За висловом турецького дослідника Ялсизучанлара, “сучасний 
романіст – це споглядач, експериментатор та психіатр, котрий від-
чуває нагальну потребу у відтворенні приватного життя кожного 
з нас” [Yalsızuçanlar 2002, 472]. Відтак, психологізм у літературі, 
який у свою чергу уособлює стильову єдність, систему засобів і 
технік, покликаних для повного, глибокого і детального розкрит-
тя внутрішнього світу персонажа, набуває дедалі чітких і важли-
вих обрисів.

Відслідковуючи ґенезу психологічного роману в турецькій 
літературі, обмеженим у просторі ХХ століттям, зупинимося на 
романістиці Пеямі Сафа, котрий дещо окремішньо постає серед 
когорти інших представників цього жанру, а саме, Мегмета Ра-
уфа, Абдульхака Шінасі Гісара, Агмеда Гамді Танпинара, Юсу-
фа Атилгана, Огуза Атая. Традиційно “батьком” психологічної 
турецької прози називають Мегмеда Рауфа. Його роман “Вере-
сень” маркований наріжними рисами психологічного роману. 
Продовжувачем традиції і вдалим новатором став Пеямі Сафа, за-
пропонувавши низку психологічних романів: “Наша молодість” 
(Gençliğimiz) 1922, “Дев’ята палата диспансеру” (‘9. Hariciye 
koğuşu’), 1931; “Крісло мадемуазель Норалії”(‘Matmazel Noralya 
Koltuğu’), 1949; “Ми самотні” (Yalnızız), 1951; “Фатіх-Харбіє”, 
(Fatih-Harbiye), 1931.

Пеямі Сафа – це письменник-індивідуаліст, абсолютно байду-
жий до соціальних проблем, адже внутрішній світ героїв, пред-
ставників турецької інтелігенції, цікавить його значно більше, 
аніж картини національного побуту. Його романи впроваджу-
вали прозу психологічно насичену, іронічну, чуттєву і водночас 
інтелектуальну, наповнену алюзіями до фройдівського психоа-
налізу і шопенгауерівського песимізму. Пеямі Сафа належав до 
соціально-психологічного напрямку в турецькій літературі, пред-
ставники якого не ставили собі за мету “(...) розглядати гострі 
масштабні проблеми чи вивчати причини соціальних протиріч, 
не пропонували вони й конструктивних ідей щодо вирішення 
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проблеми відчуження. Адже їх увагу приваблювало насамперед 
вивчення духовного стану особистості в умовах відчуження, аніж 
соціально-суспільний аспект відчуження” [Утургаури, Репенкова 
2008, 54].

Проза Пеямі Сафа демонструє не безладний потік імпресій, 
вражень автора, а скоріше потік думок, асоціацій, ситуацій, між 
якими існує логічний зв’язок. Вона має численні літературні підт-
ексти й алюзії. Твори письменника свідомо спрямовані проти по-
передників і традицій. Сафа відкрито декларативний, а у відмові 
від випробуваних доріг традиційного наративу йшов цілком у мо-
дерному руслі європейської прози. Світоглядна криза поставила 
письменника на межу постійного душевного зриву. Неврастенія, 
душевна та духовна криза, істерія – цими словами визначаються 
лейтмотиви його прози.

У розвідці “Деякі нові тенденції в турецькому романі 50-х ро-
ків” російська дослідниця Алькаєва Л. О. звертає увагу на нова-
торство творчості Сафа, наголошуючи на тій обставині, що пись-
менник у своїх творах розробляв тему відчуження та самотності 
[Алькаева 1975, 218] І справді, у своїх, переважно песимістичних, 
творах Сафа окреслює тему “покоління, яке гине”.

Пеямі Сафа – публіцист-літератор з надзвичайно широким 
колом інтересів. Він вивчав східну культуру, західну філософію, 
соціологію, психологію, медицину, а пізніше навіть окультизм. 
Однак безсистемно отримані знання не змогли злитися в єди-
ний чіткий світогляд, що слугувало підґрунтям для властивого 
йому трагічного сприйняття життя. «Моя свідомість народилася 
в атмосфері трагедії … – писав він. – Хвороба, якою я захворів у 
дев’ять років, необхідність заробляти на життя з тринадцяти років 
наповнили мене філософією та психологією “маленької людини”, 
котра відчула значні труднощі життя. Звідси результат: “страх 
очікування трагедії” присутній практично у всіх моїх книжках» 
[Кабакли 1991, 40].

Пеямі Сафа досить рано розпочав свою творчу діяльність, і 
тому слугувала низка об’єктивних причин. Рання втрата батька 
Ісмаїла Сафа – відомого поета гурту Сервет-і фюнюн, за яскра-
вий талант якого Муаллім Наджі іменував його “Şair-i Maderzat” 
(поет від народження), загибель у засланні в Сівасі старшого 
брата, сухоти кісток – стали нелегким випробовуванням у жит-
ті письменника. Невгамовна жадоба до знань виявилася чи не 
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єдиною мотивацією до постійної самоосвіти, невтомної праці та 
власного самовдосконалення. Свою літературну діяльність пись-
менник розпочав із детективів, що об’єднувалися серією під на-
звою “Романи Реджаі-демонське око” і виходили за псевдонімом 
автора Сервер Бедіі. Названа серія, як зазначають біографи пись-
менника, користувалася неймовірною популярністю. І не остан-
ню роль в цьому зіграло те, що Сафа запропонував альтернативне 
оформлення – чорна обкладинка з надписом: “застерігаю не чита-
ти цієї книжки!” [Şeyhoğlu 2001].

Центром ваги творчого доробку Сафа, окрім художніх творів, 
є низка теоретичних праць з літературознавства. Для кращого ро-
зуміння романістики письменника, звернімося до його роздумів 
про природу турецького роману. У праці “Мистецтво. Літерату-
ра. Критика” Пеямі Сафа висловлює своє бачення та характерні 
риси психологічного роману: “Ознаками психологізму в літера-
турі є майстерність проникати в душевний світ героя, детально 
описувати різні психологічні стани й процеси (почуття, думки, 
бажання тощо), зображувати характер індивіда зсередини” [Safa 
197, 24].

Ознайомлення з досягненнями європейських літератур, посту-
пом гуманітарних наук, філософії зокрема, формує світогляд та 
естетичний ідеал митця. У період творчої зрілості в прозі пись-
менника проступають чуттєва і біологічна вітальність його пер-
сонажів, а також іноді навіть жорстоке оголення підсвідомих ба-
жань та інстинктів. Перебуваючи під значним впливом філософії 
самотності Паскаля, названий вимір формує лейтмотив творчості 
Сафа – проблему самотності та відчуженості, яка особливо про-
мовисто звучить зі сторінок роману “Ми самотні”, “Дев’ята пала-
та диспансеру”. Останній роман є глибоко психологічним твором, 
головний герой твору постає перед читачем із всім комплексом 
внутрішніх переживань та душевних митарств. Автор змальовує 
своїх героїв на порубіжжі життя та смерті, культури і дикунства, 
вимог шлунка й духовного злету. В прагненні вивчити життя аж 
до сутності хворої, враженої тими чи іншими недугами душі, ав-
тор максимально фокусує увагу на головному персонажі твору за 
рахунок простого сюжету, обмеженого замкнутого простору, не-
чисельної кількості героїв.

Головним героєм “Дев’ятої палати диспансеру” став прообраз 
самого автора. Нелегкий життєвий шлях письменника значною 
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мірою вплинув на його творчість. Втрата у дворічному віці бать-
ка, матеріальна скрута, фізичний недуг, нерозділене кохання в 
юності на тільки далися взнаки автору на все життя, а й відобра-
зилися у його прозі. Головний герой – духовний герой-двійник, 
на прикладі якого автор відтворює історію власної юності, свої 
життєві пошуки. Бачення “Іншого” зсередини та розуміння його 
ролі в нашому житті стають можливими завдяки використанню 
оповіді від першої особи.

Сюжет аналізованого роману розгортається навколо життєвої 
драми головного персонажу. Пеямі Сафа не вважає за доцільне 
давати йому якесь ім’я, обмежуючись характеристикою “Хворий 
хлопчина” (Hasta Genç). Менш виразними, другорядними стали 
персонажі Нюсхет (духовно багата освічена дівчина, донька паші 
султанського двору) та успішний блакитноокий лікар-красень 
Рагип, з постаттю якого трагедія безнадійно Хворого хлопчини, 
єдиний скарб котрого складають не за віком глибокі знання та 
духовна зрілість, набуває особливого звучання. Промовистими у 
цьому контексті є слова автора, котрий, повністю ототожнюючи 
себе з Хворим хлопчиною, починає один із розділів епіграфом: 
“Криваючи, я заздрив навіть деревам, що пашіли здоров’ям” [Safa 
1996, 68].

Контрастність зображення, котра проступає вже в антаго-
ністичних темах роману, вузлах конфліктів – життя-смерть, 
прекрасне-потворне, відчай-надія, здоров’я-хвороба, підкресле-
но репрезентує психологізм. Так, протиставлення лікаря Рагиба 
головному персонажеві Сафа підкреслює за рахунок детальних 
описів бездоганної зовнішності, тоді як знайомство читача з Хво-
рим хлопчиною можливе лише за допомогою окреслення вну-
трішніх переживань головного персонажа, його думок, почуттів 
та духовних пріоритетів. Через внутрішні монологи героя (оче-
видний прояв психологізму роману) фіксуються думки героя, від-
слідковується мовна манера, а відтак і манера мислення.

Конфліктності окресленій романом ситуації додає й те, що у 
творі, за характеристикою названих двох образів, реалізується 
вже традиційна для літератури ХХ століття, проблема Схід-Захід 
[Moran 2001, 112]. Хворий хлопчина, вихований на здобутках на-
ціонального, звісно уособлює Схід, а лікар Рагиб – самозакоханий 
Захід, на якого всі покладають надію, буцімто саме він має вилі-
кувати хворий “Орієнт”. Між ними нерішуча дівчина, закохана в 
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добропорядність, чарівність і таємничість Сходу, котра змушена 
зробити вибір, і робить його на користь західного прагматизму, ста-
більності та благоустрою. Нюзхет виходить заміж за лікаря Рагиба 
та від’їздить до Берліна. Ці події становлять кульмінацію твору, яка 
в свою чергу окреслена значним погіршенням фізичного стану го-
ловного персонажа, загрозою операції з неминучим каліцтвом.

Промовистою у романі постає й тема “смерті”. Через внутріш-
ні монологи Хворого хлопчини, котрі доведені до своєї логічної 
межі – потоку свідомості, автор звертається до шекспірівського 
Йорика та Гамлета. В абсолютній хаотичності, невпорядкованос-
ті плину думок та переживань потоку свідомості, вустами зневі-
реного героя Сафа мовить: “Смерть розставить усі крапки, відне-
се у небуття і радість, і спів, і безумство” [Safa 1996, 91].

Концепт “самотності” набуває у романі особливо яскравих об-
разів. Оточення головного героя – це заможні, прагматичні люди, 
котрим невідомі митарства, ба фізичні каліцтва. Відтак, почут-
тя самотності, нерозуміння оточуючих глибоко травмують душу 
юнака. Це почуття не полишає його навіть в лікарні, серед хво-
рих, подібних йому, хоча він глибоко усвідомлює, що “ці хворі 
швидше знайдуть спільну мову між собою, аніж з кровними ро-
дичами, котрі супроводжують їх у лікарні. Адже хворих об’єднує 
біль та страх” [Safa 1996, 81]. Чекаючи своєї черги для медично-
го обстеження, юнак поринає у роздуми. Біль та страждання, які 
йому доводиться постійно переживати, наштовхують на пошук 
природи цих почуттів: “Коли нас огортає печаль і дошкуляє неви-
мовний біль, ми шукаємо порятунку в радості, оскільки не зали-
шається остраху втратити нашу радість. Відтак, ліками від страж-
дань є самі страждання. ” Наведена теза ніби доповнює думку 
Фузулі: “людина, що відкрила сміх, була найнещаснішою у світі 
” [Bakırcıoglu 2004, 51].

Розділи роману, присвячені перебуванню Хворого хлопчини в 
лікарні, а вони становлять більшу частину твору, марковані пси-
хологізмом. Окрім того, за твердженням авторитетних турецьких 
дослідників (Гюрсель Айтач, Берна Моран, Мегмет Каплан) – 
саме цей масив твору виписаний автором найбільш вдало. Отже, 
психологізм роману реалізується за рахунок таких художніх за-
собів, як внутрішній монолог, потік свідомості, психологічний 
аналіз, художня деталь (портрет, пейзаж та світ речей активно ви-
користовуються письменником для зображення душевного стану 
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героїв); роман наратовано від першої особи. Оповідь від першої 
особи “створює більшу ілюзію правдивості психологічної кар-
тини, оскільки людина сама про себе розповідає. Відтак оповідь 
набуває характеру сповіді, що лиш посилює художнє враження. 
Названа оповідна форма використовується головним чином тоді, 
коли в творі один головний герой, свідомість та психіку котрого 
відслідковує автор та читач, а інші персонажі другорядні і їх вну-
трішній світ практично не зображується” [Есин 2006, 187]. Поряд 
з цим, оповідь від першої особи властива прозі автобіографічного 
характеру. Згадаємо, приміром, “Сповідь” Ж.-Ж. Руссо чи “Під-
літка” Ф. М. Достоєвського.

Відзначимо відповідність сюжетної та композиційної організа-
ції роману “Дев’ята палата диспансеру” до стандартних аспектів 
психологічного європейського роману. Роман складається із 44-ох 
коротких розділів, зачин яких окреслено епіграфом. Розділам ха-
рактерна певна динаміка та вичерпність. У кожному наступному 
розділі увага фокусується на різних речах. Речення відповідають 
хворобливому психічному стану персонажа. Це хаотичні, обі-
рвані висловлювання та репліки, речення марковані неабиякою 
схвильованістю. Як ілюстрацію наведемо приклад з тексту: “Міс-
то наздоганяє вечір... На колінах у мене обценьки... Між верхівка-
ми сосон щось біліє... Будівля! Бубівля! Найголовніше за все для 
вас це... Перед дверима помешкання діти. Чується пронизливий 
крик... Чи стане сил терпіти? Коли паша простягнув до мене руку 
для привітання, у вдаваному співчутті на обличчі його дружини я 
розгледів обриси відрази, ненависті та зневаги... У миготінні па-
лаючих свічок окреслилась постать... Живі, рухливі очі, чорні та 
пониклі.... Каже, що не спав, я – теж. Чому ти не спав? Я думав, і 
я думав... (...) з прочинених дверей балкону, що в мене за спиною, 
вривається вітер. Де мої книжки? Голе жовтувате і довге тіло... 
Змучений вигляд і потреба голитися – на очі... Гораціо! Не мовчи, 
скажи мені щось. Що сказати, пане!” [Safa 1996, 86].

Подібними уривчастими і незакінченими реченнями, які абсо-
лютно вдало демонструють переживання персонажу та внутріш-
ню напругу, виписаний весь твір.

Насичення твору пейзажами окреслює психологічний вимір 
сприйняття тексту, допомагає розкрити внутрішній стан героїв, 
готує читача до змін у їхньому житті. Опис природи часто утво-
рює психологічне та емоційне тло розвитку сюжету. Опосередко-
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вано через пейзаж передано й настрій героїв (таким чином, пей-
заж виступає і як форма психологізму), при цьому у читача вини-
кає тривожне очікування змін, в тому числі й сюжетних. У романі 
все, що оточує героя, повністю ототожнюється з ним. Хворий 
хлопчина знаходить багато спільного між собою та занедбаними, 
напівзруйнованими будинками віддалених районів. З кожним но-
вим днем ці будинки все більше розвалюються і щоб вистояти по-
требують швидкого втручання-ремонту, як і персонаж, розбитий 
хворобою хлопчина, – негайної операції.

У світлі зазначеного, доречно говорити про новаторство психо-
логічної прози Пеямі Сафа. Відомий турецький літературознавець 
Мурат Бельге у статті “Роман та індивід” іронічно характеризує 
класичний підхід письменників у створенні психологічних обра-
зів: “(…) коли ми читаємо турецьких романістів, котрих сьогодні 
сприймаємо як представників класичного канону, розуміємо, що 
внутрішній світ персонажів, їхні почуття передаються не інак-
ше, як через міміку та жести. Приміром, автор прагне зобразити 
страждання. Змінюються колір обличчя героїв – вони жовтіють, 
бліднуть і т.д. З очей ллються ріки сліз. І прогнозовано все закін-
чується втратою свідомості, а в кращому випадку, вириванням во-
лосся на голові. Відповідно почуття не підкреслюються жестами 
чи мімікою, а очевидно гіперболізуються ними” [Belge 2008, 123]. 
Отже, Пеямі Сафа чи не першим в турецькій літературі артику-
лював психологію персонажів не лише за рахунок змін у зовніш-
ньому вигляді героїв, і тим самим наблизив турецький психоло-
гічний роман до європейської моделі. Психологічний аналіз пер-
сонажів як художній аналіз, на думку авторитетного турецького 
літератора Нуруллаха Атача, ввійшов у турецьку літературу разом 
із творчістю Пеямі Сафа. В більш пізніх творах (“Ми самотні”, 
“Крісло Мадемуазель Норалії”) Сафа для кращого розкриття вну-
трішнього світу героїв звернеться до оповіді від першої та третьої 
особи. Оповідь від третьої особи – це саме та форма, котра дозво-
ляє авторові без жодних обмежень вводити читача у внутрішній 
світ персонажа. В такий спосіб оповіді автор може детально про-
слідкувати і окреслити внутрішні процеси, пояснити причинно-
наслідковий зв’язок між враженнями, думками, переживаннями, 
ба прокоментувати тяглість психологічних процесів, розповісти 
про ті душевні переживання, котрі сам герой не бачить чи про які 
не бажає зізнатися собі. Врешті, оповідь від третьої особи дає ши-
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рокі можливості для введення у твір різноманітних засобів психо-
логічного зображення: внутрішні монологи, інтимні та публічні 
сповіді, уривки зі щоденників, листів, снів, марень; уможливлює 
різні маніпуляції з художнім часом. Названими прикладами рясні-
ють сторінки романів зрілого періоду творчості письменника.

Художнім творам Сафи не властива політематичність. Всі вони 
зводяться до зображення переживань та альтернативних ситуацій, 
коли людина повинна вирішити для себе головне.

Розвиток сюжетної лінії в романістиці Сафа протікає в умовах 
суспільної кризи: війна, окупація Стамбула, криза повоєнних ро-
ків. Стіна відчуження між персонажами творів нерідко призводить 
до драматичного фіналу. Не знаходять порозуміння герої роману 
“Наша молодість” (Gençliğimiz), “Дев’ята палата Диспансеру”. А 
в “Романі сумнівів” (Bir Tereddutün Romanı) сюжет зводиться до 
того, що герой-письменник відштовхує жінку, котра закохана в 
нього і його творчість, а сам марно прагне любові дівчини, котра 
байдужа до нього.

Варто відзначити, що персонажі Сафи зазвичай хворі, надлом-
лені люди, а психологічні бар’єри між ними визначаються соці-
альними причинами.

Турецькі критики ще в 30-тих роках наголошували, що романи 
Сафа неможливо втиснути у звичайні канони. Порівнюючи їх з 
творчістю Решада Нурі Гюнтекіна та Галіде Едіб Адивар, вони 
є дещо химерними і складаються з окремих яскравих сцен, які 
головним чином передають душевний стан героя. Промовистим 
у цьому аспекті є власний коментар письменника: “Я знаю, що в 
моїх романах простежується тенденція до показу темних закутків 
людської душі. Я вважаю, що мистецтво роману, насамперед по-
лягає у прагненні відобразити внутрішні переживання людини” 
[Кабакли 1991, 406].

Однак попри прагненням Сафи зобразити внутрішній світ лю-
дини, відстежуючи душевні пориви персонажів, оповідь у нього 
розвивалася у чітких рамках причинно-наслідкових зв’язків.

Як зазначає Алькаєва, “від трансцендентного для екзистенціа-
лістів “ніщо” Сафу відволікали спочатку надії на майбутнє кема-
лістської республіки, а пізніше, в 50-их роках – відхід до жанру 
утопії, ба навіть окультизм (див. роман “Ми самотні”).

Поряд з цим тема відчуження залишається наріжною у ро-
мані “Наша молодість”. Події роману відбуваються у повоєнні 
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роки. Для письменника характерно, що він не вводить в оповідь 
широкий соціальний фон, а зосереджує увагу на внутрішньому 
конфлікті обмеженої кількості персонажів. Авторські коментарі 
щодо характеристики суспільної ситуації спорадичні та введені 
до канви твору лиш для того, щоб читач зміг зорієнтуватися щодо 
ставлення героїв до життя, мова не йде про вплив соціальної си-
туації на долі героїв. Так, роман, що був розпочатий у гостросоці-
альному руслі під кінець переходить в абсолютно інший реєстр. 
Питання соціальної та економічної нерівності, які не залишали 
героя в спокої на початку твору, поступово заміщуються вічними 
питаннями: “що таке життя?” та “що таке щастя?”.

Зазначимо, що окреслення проблеми “людина”, “людське щас-
тя”, “самотність людини” на початку 20-х років – явище симп-
томатичне для турецької літератури. До цих проблем звернулися 
деякі турецькі письменники вже після другої світової війни.

У пізній прозі Сафа знову і знову повертається до теми пси-
хічної розбалансованості та божевілля. Роман письменника “Ми 
самотні”, присвячений низці проблем, з якими зіткнулося люд-
ство у ХХ столітті – самотність, безвихідь, душевні митарства, – 
теж маркований неабияким психологізмом, глибоким аналізом 
внутрішніх переживань героїв, мотивації вчинків. Перед чита-
чем історія молодої дівчини, котра, спокутуючи свої гріхи перед 
суспільством та традиційною мораллю, свідомо йде на смерть. 
Автор приходить до висновку, що у душі кожного з нас є “(…) 
щонайменше один вбивця, декілька розбійників, купа блазнів і 
ненажер. А найстрашніше, що всіх їх ми ув’язнили в собі наза-
вжди” [Safa 1977, 129].

Зі зробленого огляду можна зробити висновок, що проза Пе-
ямі Сафа – це своєрідна спроба освоїти чи, принаймні, пізнати 
внутрішній світ людини, спроба, яка відкриває перед читачем 
можливість збагатитися кожного разу новим психологічним та 
естетичним досвідом.
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СУЧАСНА ТУРЕЦЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ 
ПРО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ

Сергійчук Б. В.

Після проголошення Україною незалежності проблема 
українсько-турецьких відносин стає постійно присутньою і в дослі-
дженнях турецьких істориків. І якщо раніше вони обмежувалися в 
основному згадками про українські землі з доби козацтва, то остан-
нім часом бачимо все більше аналітичного матеріалу, який охоплює 
весь період відносин між нашими народами. Один з них – Мехмет 
Сарай вважає, що історія стосунків наших народів починається з 
1240 року. До середини ХІІІ століття, пише він, українці були під-
даними Київського, Галицького та Чернігівського князівств1.

Основну частину українського населення, продовжує цей ав-
тор, складали козаки, які були відомі тим, що не визнавали авто-
ритарної влади і надавали перевагу діяти на власний розсуд. Вони 
характеризувались як “авантюристи”, “вигнанці” та “розбійники” 
і нагадували середньоазійських тюркських козаків. Волелюбні ко-
заки під час піднесення Київського князівства (період “Великого 
князівства”) певний час мали владу над територією нинішніх 
України та Росії. Після заснування у другій половині ХІІ ст. 
Московського князівства, отримання ним звання ”Великого кня-
зівства” (з 1328 р.) та заснування згодом російського союзу, па-
нування України закінчилось. Але, незважаючи на це, козаки, які 
складали основну частину українського населення, продовжува-
ли вести звичний для себе спосіб життя.

З часом українці опинилися у свого роду “трикутнику” між 
Росією, Польщею та Османською державою і орієнтували свою 
політику згідно розстановки сил, будучи, певною мірою, буфером 
між цими трьома державами протягом двох століть2.

З включенням Кримського ханства до складу Османської дер-
жави значна частина українських причорноморських земель також 
увійшла до її складу, що, у свою чергу, спричинило невдоволення 
з боку Московської держави й Польщі, які також хотіли поширити 
свій вплив на українські землі. Україна та українці намагалися за-

1 Saray M. Türk-Ukrayna Münasebetlerinin Tarihcesi // Avrasya Etüdleri. – 
1995. – Cilt 2. – Sayı 3. – S. 81.

2 İbid. – S. 81.
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хистити свою незалежність шляхом налагодження співробітництва 
з тією з трьох держав, яка була найсильніша на той час. Османська 
Туреччина, отримавши владу над частиною України, в більшій 
мірі непокоїла Польщу, ніж Росію, оскільки Польща тривалий час 
управляла Україною наче своєю префектурою. Але з початком пе-
реходу стосунків Польщі та Османської імперії від конкурентних 
до дружніх становище України полегшилось.

Османська держава мала намір започаткувати союзницькі 
відносини з Польщею, яка знаходилась між Росією, що мала до-
мінуюче становище серед слов’янських народів, і європейськи-
ми державами. Після того, як стосунки з Польщею зіпсувались, 
Османська держава з такою ж метою звернеться до Швеції3.

Дійсно, опір османській експансії на українські землі, що 
входили до складу Польщі, могли вчинити лише власні збройні 
сили нашого народу, які й зароджуються у зв’язку з цим на пів-
дні України, відтворюючи своєрідний центр майбутнього відро-
дження державного життя – Запорізьку Січ. Зрештою, це визнає 
і сучасна турецька історіографія. Так, у третьому томі “Історії 
Туреччини” під редакцією Сіни Акшіна зазначається, зокрема, 
що “Україна довгий час була ареною набігів Кримського ханства. 
Протягом ХVІ ст. кримські набіги на Польщу і Росію відбувалися 
через Україну, де утворювалась козацька сила, спрямована проти 
цих набігів”4.

В останній чверті ХVІ ст. у Польщі відбувалась гостра бороть-
ба за трон, що спричинило кризові явища у цій країні. На думку 
М. Сарая, за сприяння Великого візира Соколлу Мехмеда-паші 
королем став Стефан Баторій, який був залежним від Османської 
держави. У зв’язку з цим, до самої смерті С. Баторія (1587 р.) 
Польща, а також і українські землі залишалися під контролем 
Османської імперії. Але, незважаючи на це, і Польща, і Україна 
зберігали статус незалежних держав5.

Турецький історик висловлює ще одну цікаву думку: “Після 
1587 р. Польща відхилила османську підтримку і вчинила спробу 
узяти під власний контроль Україну, що спричинило повстання, 
яке у силу своєї неорганізованості зазнало поразки”6.

3 İbid. – S. 81.
4 Тürkiye Tarihi. – Y.Yın.: Akşin S. – İstanbul, 1995. – 3 Cilt. – S. 25.
5 Saray M. Op. cit. – S. 82.
6 İbid. – S. 82.
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Звичайно, походи українського козацтва на Чорноморське 
узбережжя Туреччини знаходили відгук і в цій країні, що відби-
лось в історичних документах, які нині регулярно використову-
ються в багатьох працях науковців. Розповідаючи про запорозь-
ких козаків, “Велика історія ісламу” наводить факти їхніх успіш-
них походів на турецьке узбережжя, зокрема на Синоп, після чого 
Великий Візир впав у немилість Повелителя Турків7.

Незважаючи на укладення Хотинського миру, зазначають авто-
ри цієї праці, «козаки продовжували робити напади на турецькі 
землі і, як і раніше, виходили в Чорне море. Проти козаків, які 
продовжували напади на узбережжя, було направлено флот під ко-
мандуванням Дамада Реджепа Паші. Він завдав козакам значних 
втрат, затопив багато “чайок”, а багато їх захопив. Узявши більше 
500 полонених, він 1 вересня 1622 року повернувся до Стамбулу. 
Козаки, які порушили мир, були суворо покарані. Під час повер-
нення до Стамбулу флот зустріли гарматним салютом»8.

Представляючи сутички з українськими козаками, як прави-
ло, успішними для османів, сучасна турецька історіографія не 
замовчує і поразок султанського флоту. Наприклад, уже згаду-
вана “Історія Туреччини” подає факт входження козацьких ча-
йок у Босфор 1624 року й спустошення ними околиць Стамбулу 
Вказується також, що в спілці з донськими козаками в 1637 році 
українські “відбили в турків й спалили фортецю Азов”9.

У той же час, українсько-польські стосунки мали напружений 
характер. Неодноразово українське козацтво піднімало повстан-
ня проти Польщі. Причиною повстань козацьких гетьманів, пише 
М. Сарай, була реакція на спроби поляків колонізувати Україну, з 
огляду на те, що українські землі є одні з найплодючіших у світі. 
Поляки, які мали потребу в українській пшениці, не хотіли випус-
кати їх з-під свого контролю. Через це українське населення як з 
причини збереження своєї незалежності, так і з причини захисту 
своїх земель було змушене тричі (у 1590, 1596 та 1630 рр.) під-
німати повстання проти Польщі. Така політика Польщі на україн-
ських землях спричинила втручання Османської держави, яка ви-
ступала з застереженнями проти подібних дій. Поляки ж не брали 

7 Büyük İslam Tarihi. Doğuştan günümüze. – İstanbul. 1993. – 10 Cilt. – 
S. 444.

8 İbid. – S. 427–428.
9 Türkiye Tarihi. – 3 Cilt. – S. 25.
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до уваги позицію турків щодо зацікавленості у молдавських та 
українських справах. Тоді представники цих двох держав звер-
нулись до уряду Османської імперії за допомогою. Після цього 
очолювана султаном османська армія (1618–1620 рр.) вирушила 
в похід проти Польщі.

У 1620 році в результаті перемоги турецької армії над поля-
ками під Ясами, було підписано так звану Хотинську угоду, від-
повідно до положень якої Польща зобов’язалась не турбувати 
османські землі і виплачувати кримському хану 40 тис. золотих 
дукатів щорічно10.

Ця концепція і створена нею традиція, що особливо була по-
пулярною наприкінці ХVІ і у першій половині ХVІІ ст., мала на 
меті радикальне вирішення чорноморської проблеми й тому ви-
магала активної української політики в цьому регіоні. Так вини-
кла ідея об’єднання всіх сил православного Сходу для повалення 
Оттоманської імперії, визволення православних народів, ліквіда-
ції турецько-татарських володінь на півдні України для виходу 
її через Чорне море на широкі шляхи міжнародного суспільно-
політичного та економічного життя.

Практично, до 1648 р. зовнішня політика козацтва орієнтува-
лась традиційно на участь України в антитурецькій коаліції за-
хідних або східних європейських держав (українсько-московські 
походи кн. Дмитра Вишневецького, посольство Еріха Лясоти від 
австрійського цісаря Рудольфа ІІ на Запорожжя 1594 р., політика 
гетьмана П. Сагайдачного, сухопутні походи козаків до Молдавії, 
їхні морські походи на Крим і Туреччину, участь козацтва в анти-
турецьких планах короля Володислава ІV тощо).

Але поруч з цією ідеєю, в українській політиці, особливо після 
1648 року, існувала, а іноді й переважала протилежна концепція, з 
якої розпочалася нова лінія української політики щодо Туреччини. 
Вона мала на меті укладення союзницьких стосунків України з 
Туреччиною і Кримом (або тільки з однією з цих держав), на про-
тивагу планам і зусиллям Польщі та Московщини – опанувати 
Україну чи поділити між собою українські землі.

У цей час поляки розпочали натиск на українські землі на кор-
доні з Польщею. Барабашівські (тобто, лівобережні) козаки, як 
пише М. Сарай, невдоволені цим утиском, у 1667 р. направили 
до Стамбула свого представника з повідомленням, що вони ви-

10 Saray M. – S. 82–83.
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знають османську владу. Після офіційного входження барабашів-
ських козаків до Османської імперії, поляки почали натиск на 
сарикамишських (правобережних) козаків і на гетьмана України 
Дорошенка. Той, не бажаючи миритись з таким становищем, на-
правив до Стамбула посла з повідомленням, що хоче перейти в 
османське підданство. Султан Мехмед ІV (1648–87 рр.) прийняв 
пропозицію Дорошенка і надіслав йому відзнаки вілаєту (адміні-
стративна одиниця в Османській імперії. – Б. С.): барабан, бун-
чук та прапор. Окремо він повідомив про це листом польського 
короля, де зазначив, що напад на Україну буде розцінюватись як 
напад на Османську державу11.

Отже, новий українсько-турецький союз був оформлений за 
гетьмана Петра Дорошенка, який прагнув відновити державу 
Богдана Хмельницького і поширити її на західноукраїнські землі. 
У 1667 р. він розпочав переговори з Туреччиною, які завершили-
ся в 1668 р. угодою про військово-політичний союз. Султан по-
годився взяти Україну під турецьку протекцію, при чому Україна 
зберігала повну автономію, вільний вибір своєї влади, звільнення 
від данини й діставала військову допомогу для об’єднання всіх 
українських земель під владою Війська Запорозького. Цей дого-
вір був ухвалений Корсунською радою в березні 1669 р.

За участю «голови дніпровських козаків Дорошенка, – пи-
шеться в “Історії Туреччини”, – в 1672 році було організовано 
рейд у Польщу. Під час першого нападу було захоплено форте-
цю Каманіче (Кам’янець-Подільський. – Б. С.) і Подільський ре-
гіон. Наступного року польські війська під командуванням Яна 
Собеського розсіяли османські сили і вийшли до Хотина. Але по-
тім Польща, яка боялася османських і кримських набігів, що до-
ходили Львова, була вимушена в 1676 році залишити Османській 
імперії Поділля й відмовитись від Західної України»12.

М. Сарай з цього приводу пише так, “Незважаючи на це, поль-
ський король продовжив тиск на Дорошенка. У зв’язку з цим 
османська армія вирушила в похід і після розгрому польської ар-
мії король був вимушений просити миру. За Бучацькою угодою від 
18.10.1672 р. поляки визнали Україну за Османською державою 
і залишили Поділля. До того ж, поляки погодились виплачувати 
Османській імперії щорічно 22 тис. золотих дукатів. Але в зв’язку 

11 İbid. – S. 83.
12 Türkiye Tarihi. – 3 Cilt. – S. 39.
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з труднощами у виплаті цієї дані поляки звернулися до Османської 
імперії з проханням вилучити цей пункт. Османська імперія, яка 
хотіла заново завоювати дружбу Польщі, задовольнила це про-
хання підписанням Журавненського договору (18.10.1676 р.)”13.

На думку турецьких істориків, виступ Османської імперії 
проти Польщі був вдалим, але втрутилася Росія. Не перериваю-
чи миру з Польщею, у 1674 році вона напала на Чигирин, сто-
лицю Дорошенка, як подається в названій праці, і лише підоспі-
лі кримські вершники врятували його. Але через короткий час 
Дорошенко, розібравшись, що допомога Туреччини не принесла 
йому незалежності, звернувся до Росії. Таким чином, наголошу-
ється, Росія здобула Чигирин без бою14.

А ось як оцінює ці події М. Сарай: Росія, яка до цього часу 
мовчки спостерігала за розподілом України між Польщею та 
Туреччиною, разом з групою вірних їй козаків, розпочала чини-
ти тиск на інші козацькі угрупування. Османська імперія разом з 
Кримом, на противагу таємним планам Росії, виступили в похід і 
завдали російській армії важкої поразки, після якої росіяни трива-
лий час не мали змоги втручатися в українські справи.

Але, через деякий час, Росія знову розпочала проявляти ак-
тивність в українському питанні. Їй вдалося підбурити частину 
козацтва на повстання проти Османської імперії. Бунтівні коза-
ки звинуватили Дорошенка у тому, що він уклав співробітництво 
з мусульманами. Не маючи засобів опору проти цієї небезпеки, 
Дорошенко оголосив росіянам про свій перехід у підданство царя 
і здав їм свою столицю Чигирин.

Такі дії спричинили велике невдоволення у Стамбулі. На міс-
це Дорошенка був обраний гетьманом молодий Хмельницький, 
який хотів утримати цілісність України між Польщею, Росією та 
Османською імперією. Але він не зумів досягнути успіху, оскіль-
ки проти нього велася пропаганда як проти духовної особи, що 
уклала співробітництво з мусульманами.

З метою відвоювати Чигирин в Україну було направлено ту-
рецьку армію під командуванням Ібрагіма Паші разом з кримським 
ханом Селім-Гіраєм, які не зуміли досягнути успіху. Відчуваючи у 
цьому регіоні небезпеку від Москви, Османська імперія знову по-
чала приготування, щоб убезпечити себе від цієї загрози. За нака-

13 Saray M. – S. 83.
14 Türkiye Tarihi. – 3 Cilt. – S. 39.
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зом султана Мехмеда ІV, Великий візир Мерзіфонлу Кара Мустафа-
паша розпочав підготовку армії до походу. Російський цар, почув-
ши про ці приготування, направив свого посла з пропозицією миру, 
але османський уряд, не довіряючи Москві, відхилив цей жест.

Османська держава, яка хотіла мати дружні стосунки з 
Польщею, що знаходилася між християнською Європою та 
слов’янським світом, у зв’язку зі своєю підтримкою українців, 
втратила дружні зв’язки з Польщею. Крім того, турки отримали 
велике розчарування від укладення союзу між українцями, яким 
вони надавали підтримку, і росіянами15.

Закінчивши приготування, османська армія 30.04.1678 р. ви-
рушила у похід і наприкінці червня прибула до Чигирина. Через 
деякий час кримські війська приєдналися до османської армії. 
Фортеця Чигирин була оточена османськими силами 20 липня 
1678 р. У цей час на допомогу оточеним прибула 200 тис. москов-
ська армія, яка, завдяки попередньо вжитим заходам з боку тур-
ків, не змогла досягнути успіху. В результаті тривалих і запеклих 
боїв турецькі війська зуміли захопити фортецю. Після перемоги 
Кара Мустафа-паша наказав спалити фортецю і заборонив буду-
вати нову.

Таким чином, Чигиринський похід завершився перемогою 
турків. Але османський уряд побачив нову для себе загрозу в 
об’єднанні козаків і росіян. Щоб усунути цю потенційну небез-
пеку, було прийнято рішення наступного року направити проти 
останніх війська. Але невтішні звістки, які надійшли з австрій-
ського фронту, де турецькі війська зазнавали значних труднощів 
під час облоги Відня, примусили їх відмовитися від попередніх 
задумів і направити до Росії посла з проханням миру. Відповідно 
до положень мирної угоди, укладеної між цими двома державами 
у 1681 році, Османській імперії відходила правобережна Україна, 
а росіянам – Київ та лівобережна частина України. Також, було 
досягнуто домовленості не будувати воєнних укріплень на те-
риторії між Дніпром та р. Аксу. Ця угода забезпечувала мир на 
протязі 20 років. Таким чином, Україна була розчленована між 
Османською імперією та Росією16.

У цьому контексті значний інтерес викликає праця турецької 
дослідниці Халіме Догру, яка на основі матеріалів Османського 

15 Saray M. – S. 84.
16 İbid. – S. 84–85.
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архіву при Кабінеті Міністрів Туреччини, зокрема, на базі обліко-
вої книги витрат походу султанської армії на Хотин та Кам’янець-
Подільський (листопад 1673 – квітень 1674 рр.) подає невідому ра-
ніше інформацію, яка значною мірою пояснює політику Османської 
держави щодо українських земель. Як виявилося з цих матеріалів, 
мати Султана Мехмеда ІV на ім’я Турхан Султан була не росіян-
кою, як це тривалий час зазначалося у турецькій та російській іс-
торіографії, а українкою. Вона, до речі, і використала можливість 
цього походу для того, щоб відвідати свої рідні місця, звідки була 
викрадена дитиною під час одного з набігів кримських татар17. 
Українське походження Султанші Турхан також підтверджує і 
Недждет Сакаоглу у своїй роботі “Володарки цих земель”18.

Багато цікавої інформації для українського читача відкриваєть-
ся з праці сучасного турецького історика Х. Киримли щодо діяль-
ності на території Туреччини Союзу визволення України. Немає 
жодних свідчень, пише він, що до початку Першої світової війни 
Османська імперія контактувала з якоюсь українською націоналіс-
тичною організацією. Бо хоч турецькі інтелектуальні кола жваво 
цікавилися проблемами національних меншин у Російській імпе-
рії, однак українське питання не було на порядку денному19.

Тільки з початком Першої світової, наголошує цей автор, звер-
нуто увагу на роль Союзу визволення України, що був першою 
організацією, яка боролася за здобуття Україною незалежності 
і на теренах Османської імперії. Базуючись в Австро-Угорщині, 
наголошує цей автор, СВУ зумів започаткувати контакти з впли-
вовими колами Центральних держав. Останні ж вважали СВУ як 
корисний чинник, козирну карту, у протистоянні з Росією, хоча 
Австро-Угорщина й Німеччина офіційно утримувалися від декла-
рування того, що однією із цілей війни є створення незалежної 
української держави. Таким чином, СВУ отримував щедру під-
тримку своєї діяльності з боку Центральних держав, виконуючи 
значний обсяг роботи в сфері пропаганди, зокрема, в середовищі 
російських військовополонених20.

17 Doğru H. Lehistan’da Bir Osmanlı Sultanı IV. Mehmed’in Kamaniçe-
Hotin Seferleri ve Bir Masraf Defteri. – İstanbul, 2006. – S. 112.

18 Sakaoğlu N. Bu mülkün Kadı Sultanları. – İstanbul, 2008. – S. 245.
19 Kırımlı H. The Activities of the Union for the Liberation of Ukraine in 

the Ottoman Empire during the First World War. – S. 181.
20 İbid. – S. 178.
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Представляв СВУ в Туреччині Мар’ян Басок-Меленевський, 
який був соціал-демократом та лідером Української соціаліс-
тичної групи “Спілка”, що мала контакти з Російською соціал-
демократичною робітничою партією. Він прибув з Відня через 
Бухарест та Софію до Стамбула у жовтні 1914, ще до вступу 
Туреччини у війну. Одразу ж по прибутті розпочав активну ді-
яльність серед османських політичних та військових кіл. Через 
певний час він з’їздив до Відня, щоб згодом знову повернутися до 
Стамбула, де мав намір зупинитися надовго. Зокрема, він одразу 
ж вступив у контакт з Парвусом, який тут перебував, контактував 
постійно з ним21.

Мар’ян Басок-Меленевський, наголошує Х. Киримли, також 
мав контакти з Сулейманом Аскер Беєм – керівником “Спеціальної 
служби” (“Тешкіляти Махсуса” – османська спецслужба). 
Зокрема, ними розглядався план щодо участі СВУ в організації 
революційної діяльності на Кубані та Кавказі. У зв’язку з цим, 
2 жовтня 1914 року Палавічіні запитав постійного секретаря МЗС 
Австро-Угорщини Олександра фон Хойоша стосовно можливості 
мати з українцями довірливі відносини. У відповідь Холош запев-
нив, що австро-угорська сторона повністю довіряє українським 
комісарам і рекомендує Сулейману Аскер-бею співпрацювати з 
ними. В телеграмі від 9 жовтня 1914 року Хойош поінформував 
Палавічіні, що українські комісари також планували інспірувати 
повстання на російському Чорноморському флоті. Туреччина ж 
пообіцяла, що надасть притулок у власних портах для кораблів, 
що візьмуть участь у заколоті, та викупить їх22.

Можливість участі у висадці на українському Чорноморському 
узбережжі разом з османськими експедиційними силами змуси-
ла Басок-Меленевського збільшити місію СВУ в Стамбулі – до 
9 осіб. Він також розглядав можливість набору до цієї групи осіб 
з числа російських військово-полонених українського походжен-
ня. Пропагандисти СВУ могли направлятися до України з цієї 
бази в Стамбулі.

До листопада 1914 року, коли Туреччина вступила у війну, план 
висадки турецьких експедиційних сил, до складу яких входили 
підрозділи СВУ, був відомий у відповідних колах Центральних 
держав як “Константинопольська акція”. Остаточні деталі цієї опе-

21 İbid. – 182.
22 İbid. – 183.
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рації були представлені Басок-Меленевським австро-угорському 
МЗС у перший тиждень листопада23.

У своєму листі на ім’я полковника Граниловича від 8 листопа-
да 1914 року князь Хойош коротко висловив свою думку щодо за-
значеного плану. Він пояснив, що емісари СВУ обговорили з пред-
ставниками Енвера Паші в Стамбулі турецько-українське військо-
ве співробітництво, спрямоване на розгортання революційного 
руху в Україні шляхом висадки на російському Чорноморському 
узбережжі невеликого українського підрозділу під захистом ту-
рецьких сил. Відповідно до дискусії в Стамбулі СВУ висловився 
за необхідність сформувати в Туреччині український військовий 
корпус у складі 500 українців, з яких 400 будуть українці з Австро-
Угорщини і 100 – з числа російських військовополонених. Хойош 
попросив Граниловича сприяти в отриманні згоди армійського 
верховного командування в імплементації цього плану. Хойош 
також порекомендував створити окремий табір для військово-
полонених для проведення революційної пропаганди і де можна 
було б відібрати відповідні кадри для експедиції. Старшина укра-
їнських січових стрільців та представник СВУ мали б виїхати до 
Буковини для надання допомоги у підборі добровольців.

Проблемою у контактах Центральних держав і Османської ім-
перії було те, що між ними не існувало спільного сухопутного 
кордону (на той час Болгарія та Румунія мали статус нейтральних 
держав), що створювало певні проблеми для транспортування до-
бровольців без дипломатичних ускладнень. Відтак Хойош запро-
понував переправляти їх через Румунію у цивільному одязі гру-
пами по 25 осіб в кожному потязі. Австро-Угорщина мала покри-
вати всі витрати за одяг та транспортування, поки вони не досяг-
нуть Стамбула, де Османська держава мала забезпечити їх одягом 
та припасами. Протягом двох-трьох тижнів, поки Туреччина мала 
встановити свою гегемонію на Чорному морі, експедиційний кор-
пус мав прибути до Стамбула залізницею.

Князь Хойош не надто сподівався на значні успіхи цієї опера-
ції, проте сподівався, що така демонстрація спричинить револю-
ційні настрої в прикордонних регіонах України й на Кавказі, які 
прикують до себе військові сили росіян. Він також сподівався, що 
виникнення революції в Росії вплине на Румунію, яка побоювала-
ся російської міці, й приверне цю країну до табору Центральних 

23 İbid. – 184.
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держав. Він направив командувачу жандармерії в окрузі Буковина 
полковнику Фішеру відповідне доручення забезпечити проведен-
ня рекрутської діяльності представників СВУ, Української на-
ціональної ради та українських стрільців по відбору 100 добро-
вольців у таборі для військовополонених у Фрайштадті (Верхня 
Австрія)24.

Чимало місця приділено українській тематиці в працях про-
фесора Анкарського університету Акдеса Німета Курата. У сво-
єму дослідженні “Туреччина і Росія (турецько-російські стосун-
ки з кінця XVIII ст. до Визвольної війни (1798–1919)” він чи не 
вперше після багатьох десятиліть замовчування присвячує нашій 
країні й українсько-турецьким стосункам окреме місце, висвіт-
люючи великий період історії. Звертаючи увагу на те, що у 1651–
1654 роках, за часів гетьманування Богдана Хмельницького, та в 
1669–1676, за часів Петра Дорошенка, Україна визначається як 
частина Османської імперії, що за відсутності військової підт-
римки від останньої потрапила під владу російського царя. Після 
цього періоду слово “Україна” використовується автором як гео-
графічна назва у контексті українсько-російських стосунків. 
Лише у 1918 році, у зв’язку з підписанням Берестейського мир-
ного договору, українсько-турецькі відносини виходять на рівень 
міждержавних. Професор Курат визначає незалежність України 
в той період як один з вирішальних чинників у знятті постійної 
російської загрози через захоплення проток Босфор і Дарданели 
та експансії північної сусідки на інші землі Османської імперії. 
Використовуючи документи архіву Міністерства закордонних 
справ Туреччини, А. Курат стверджує про цілком закономірне 
існування у Північному Причорномор’ї незалежної української 
держави і дружніх стосунків з нею в контексті забезпечення дер-
жавної і національної безпеки Туреччини25.

У даній праці, до речі, детально розповідається про розвиток 
подій на переговорах у Бресті-Литовському, які передували ви-
знанню України незалежною державою. Так, А. Курат пише про 
те, що на початку переговорів голова більшовицької делегації 
Йоффе висунув умови укладення миру на принципах “без анек-

24 İbid. – 185.
25 Kurat A. N. TÜRKIYE VE RUSYA XVIII. yüzyıl sonundan Kurtulus 

Savasina kadar Türk-Rus ilişkileri (1798–1919). – Ankara, Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya yayınları. – S. 180.
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сій та контрибуцій”, а також “права націй на самовизначення”. У 
зв’язку з цим німецький генерал Гофман заявив, що Німеччина не 
збирається звільняти окуповані нею території Польщі, Литви та 
Курляндії: вони самі мали вирішувати свою долю з Німеччиною.

Після розгляду цих пропозицій на спільному засіданні 
Петроградської Ради та Центрального комітету Більшовицької 
партії були прийняті рішення перенести переговори до Стокгольма 
та “поінформувати про ці зависокі вимоги німецькі робітничі та 
соціалістичні кола” з тим, щоб вони змусили свій уряд відмови-
тися від важких вимог щодо Радянської Росії. Головою радянської 
делегації було призначено народного комісара закордонних справ 
Льва Троцького, якого супроводжував керівник зовнішньої про-
паганди Карл Радек (при цьому А. Курат посилається на віденські 
архівні матеріали щодо фактів виключення К. Радека з Німецької 
соціал-демократичної партії та ув’язнення за крадіжку годинника 
в Дрездені).

Після прибуття радянської делегації під головуванням 
Троцького до Брест-Литовська Карл Радек з поїзда почав розки-
дати перед німецькими солдатами більшовицькі пропагандист-
ські брошури. Проте німецька влада не відреагувала на цей інци-
дент. Переговори продовжилися 9 січня 1918 року. Троцький роз-
почав промову з відомих принципів “укладення демократичного 
та справедливого миру без анексій та контрибуцій”. Карл Радек 
не випускав з рота люльки та демонстративно випускав дим пря-
мо в обличчя генерала Гофмана. Погрозливі революційні про-
мови більшовиків та витівки Радека не залишали можливостей 
для нормального продовження переговорів. Відтак німці та їхні 
союзники розпочали переговори з урядом націоналістів та соці-
алістів Центральної Ради й схилялися до підтримки незалежнос-
ті України, що мало стати справжнім ударом для більшовицької 
Росії.

З огляду на несерйозну поведінку більшовиків Гофман 18 січ-
ня 1918 року висунув їм ультиматум, що полягав у необхідності 
визнання існуючої лінії кордону. Ситуація для більшовиків скла-
далася вкрай невигідно, що потребувало негайного рішення: або 
негайний мир шляхом прийняття німецьких вимог, або ж продо-
вження війни. Троцький вирушив до Петрограда для обговорення 
цього питання. Ситуація спричинила конфлікт у радянському ке-
рівництві. Одна група на чолі з Леніним (до неї увійшли Зінов’єв 
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та Сталін) виступала за мир, інша ж – група Троцького (Йоффе, 
Каменєв та Дзержинський) була прибічницею “світової рево-
люції” та висловлювалася за необхідність продовження війни. 
Зрештою, було прийнято рішення “водити німців за носа”, скіль-
ки буде можливо, й докладати в цей час зусиль для підготовки в 
Німеччині революції. З такими інструкціями Троцький поїхав до 
Брест-Литовська.

Переговори розпочалися 30 січня під головуванням Великого 
Візира (Прем’єр-міністра Османської Імперії. – Б. С.) Талята 
Паші. Троцький знову повторив стару позицію та розпочав ре-
волюційні промови. Проте це не справило на німців та їхніх со-
юзників бажаного ефекту. З іншого боку 8 лютого Німеччина ра-
зом із союзниками досягнула домовленості з Українською Радою 
й наступного дня підписали з нею угоду визнання незалежності 
України та її відокремлення від Росії26.

На переговорах важливим питанням постало підписання 
окремих угод між Україною та чотирма союзними державами. 
Троцький особливо намагався цьому перешкоджати. Проте, ту-
рецька делегація нагадала проголошені радянською стороною 
ще на початку переговорного процесу принципи “права націй на 
самовизначення” і визнали за українською стороною виключне 
право самим вирішувати свою долю. Переговори між україн-
ською та турецькою сторонами пройшли в дружній атмосфері 
та завершилися підписанням угоди про мир та дружбу. Таким 
чином, між сторонами було встановлено офіційні та відносини. 
Між Україною та Туреччиною знову було відновлено тісні вза-
ємини, щоправда, вже на інших умовах ніж у 1651–54 та 1669–83 
роках, коли українська держава знаходилася під протекторатом 
Османського Султана27.

Відповідно до досягнутих домовленостей, Туреччина визна-
вала Україну як повністю незалежну державу, що передбачало 
встановлення дипломатичних відносин, направлення послів та 
відкриття консульських установ. Створення на Півночі Чорного 
моря незалежної України мало важливе значення для Туреччини. 
Таким чином, з розвалом Росії усувалася багатосотлітня загроза 
над Стамбулом та Босфором. Україна, що на той час перебува-
ла в стадії формування, не представляла жодної небезпеки для 

26  İbid. – S. 344.
27 İbid. – S. 385.



188 Сучасна турецька історіографія...

Туреччини. Османська держава була в змозі надавати підтримку 
створенню в Криму Татарсько-тюркської держави та у разі необ-
хідності навіть посилати туди військову допомогу, чим постійно 
могла упереджувати можливість спроб України встановити геге-
монію на Чорному морі. Між тим, між Україною та Туреччиною 
були давні історичні зв’язки та багато українців симпатизували їй. 
Тому підписання в Брест-Литовську договору з Україною отрима-
ло схвальні відгуки в турецькій пресі.

За більшовицькою пропагандою Талят Паша вбачав наміри 
відбудови більшовиками старої “Великої Росії”, про що він писав 
у своєму листі до військового міністра Енвера Паші, і передба-
чав, що з цією метою вони будуть вести агресивну політику щодо 
Фінляндії та України. У разі ж утворення незалежної України, 
вбачається можливість створення уряду в Криму, а затим і іс-
ламської держави на Кавказі. Будучи в Брест-Литовську Талят 
Паша отримав 12 послань від кримських татар щодо формування 
в Криму тюрко-ісламського уряду та переслав їх Енверу Паші. 
Талят Паша надавав важливого значення підписанню окремої уго-
ди з Україною. Серед причин цього була можливість за короткий 
час передати Україні 40 тис. українських військовополонених, що 
перебували в німецьких таборах28.

Наводяться в цій праці й досить конфіденційні відомості про 
задум тодішньої верхівки Османської імперії підтримати створен-
ня в Криму ісламської кримсько-татарської держави під протек-
торатом Туреччини, що, у свою чергу, повинно було б убезпечити 
встановлення гегемонії України на Чорному морі29. Надзвичайно 
цікавим є наведення автором повного тексту звіту Генерального 
консула Туреччини в Києві Ахмеда Феріда Бея від 5 серпня 
1918 року щодо внутрішньої ситуації в Україні та Києві у той пе-
ріод. Загалом у цьому дослідженні наголошується на важливому 
значенні цих нетривалих (8 місяців) стосунків, які підготували 
певний фундамент для розвитку і початку дружніх стосунків між 
двома країнами (йдеться також і про період Гетьманату в історії 
України)30.

Крім того, турецький науковець робить важливий висно-
вок щодо значення в історії двосторонніх стосунків підписано-

28 İbid. – S. 369.
29 İbid. – S. 389.
30 İbid. – S. 391–394.
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го 9 лютого 1918 році у Брест-Литовську договору “Про мир і 
дружбу” між Османською державою і Українською Народною 
Республікою. Він ставить значення цього договору вище за під-
писаний 2 січня 1922 року в Анкарі договір “Про дружбу і бра-
терство” між Анкарським Урядом і Українською Соціалістичною 
Радянською Республікою31.

У іншій своїй праці – “Історія Росії (від початку до 1917 року)” 
професор А. Курат торкається питання України, яке набуло важ-
ливого значення у середині – другій половині XVII століття, 
коли козацька Гетьманщина перебувала перед вибором свого зо-
внішньополітичного вектора, а саме: Московщини, Туреччини й 
Польщі. Автор відзначає хвилю занепокоєння у вищих органах 
влади Польщі та Московщини в період 1669–1676 років, коли 
Україна перебувала в договірних стосунках з Османською дер-
жавою, які остання кваліфікувала як підданство. Тоді Туреччина 
надавала великого значення перебуванню України під своєю вла-
дою як гарантію проти польської і московської загроз. Саме з 
огляду на це турецький експедиційний корпус був направлений 
в Україну. Але, підкреслює професор Курат, “із зрадою гетьма-
на Дорошенка Османська держава втратила інтерес до України, 
а після 1681р., за Бахчисарайським мирним договором, її позиція 
про невтручання в українські справи стала остаточною”32.

Важливим у контексті нашої проблеми є праця доктора 
Рифата Учарйола “Політична історія”, яка містить інформацію 
про хід переговорів у Брест-Литовську між Центральними дер-
жавами (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина) 
і більшовицькою Росією. У своїй праці доктор Учарйол акцен-
тує увагу на підписанні 9 лютого 1918 року мирного договору 
між Османською державою і УНР, за яким Туреччина визнавала 
Україну як незалежну державу. Автор відзначає факт утворення 
незалежної держави в Північному Причорномор’ї як такий, що 
мав великий вплив на зміну рівноваги сил в Чорноморському та 
Східноєвропейському регіонах33. Також турецький дослідник ви-
світлює події, пов’язані з розвалом Радянського Союзу й утво-
ренням на його терені нових незалежних держав, у тому числі й 

31 İbid. – S. 395.
32 Kurat A. N. Rusya tarihi (başlangıçtan 1917 yılına kadar.). – Ankara, 

1993. – S. 236–237.
33 Ucaryol R. Siyasi Tarih (1789–1994). – Istanbul, 1995. – S. 476–477.
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України34. Автор торкається також і протиріч, які стали причиною 
конфронтації між Україною і Росією, а саме: проблема ядерної 
зброї, розподіл Чорноморського флоту і лідерство в СНД35. У за-
значеній праці згадується також і про участь України у створенні 
25 червня 1992 року Організації Чорноморського Економічного 
Співробітництва36.

У дослідженні відомого турецького дипломата Кямурана 
Гюрюна “Турецько-радянські відносини (1920–1953)” повідомля-
ється про українсько-турецькі контакти у контексті вироблення 
режиму судноплавства у Чорноморських протоках та можливої 
участі України у Лозаннській конференції для обговорення цього 
питання37.

У двотомній монографії доктора Саляхі Сонієля “Турецька ви-
звольна війна і зовнішня політика” у розділі, що стосується підпи-
сання Брест-Литовського мирного договору Османської держави 
з Радянською Росією, нічого не згадується про Україну. У той же 
час автор досить детально зупиняється на тому значенні, яке мало 
підписання в Анкарі українсько-турецького договору між УСРР і 
Анкарським урядом. Конкретно автор відзначає, що візит Фрунзе, а 
також військова і матеріальна допомога, надані Урядом Радянської 
України стали вирішальними у визначенні політичної орієнтації 
Анкари в бік Радянської Росії. Крім того, доктор Сонієль зазначає: 
хоча договір і був копією московського від 13 березня 1921 року, в 
ньому була й окрема стаття, відповідно до якої Туреччина визна-
вала Україну як незалежну і суверенну державу38.

Питання визнання незалежності України висвітлюється як одне 
з ключових питань на переговорах у Брест-Литовську в “Історії 
турецької революції” Юсуфа Хікмета Байюра39. А в двотомній 
“Історії Османської Імперії і сучасної Туреччини” американсько-
го історика Стенфорда Шоу Україна згадується спершу як об’єкт 

34 İbid. – S. 798–800.
35 İbid. – S. 807–808.
36 İbid. – S. 823.
37 Gürün Kamuran. Türk-Rus ilişkileri (1920–1953). Ankara, 1991. – 

S. 84–97.
38 Sonyel S. R. Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika. Cilt. II. – Ankara, 

1991. – S. 188–190.
39 Bayur Y. H. Türk İnkilabı Tarihi. Cilt: III. Kısım: 4. – Ankara, 1983. – 

S. 119–120.
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боротьби між Османською Імперією, Польщею і Росією (17 ст.)40 і 
в контексті укладення Брест-Литовського мирного договору як те-
риторія, що повинна бути очищена від більшовиків41.

Стаття доктора Фарука Сьонмезоглу “Дипломатія періоду 
Визвольної війни”, що розміщена у збірнику “Аналіз турецької 
зовнішньої політики” під його ж редакцією (Стамбул, 1993 р.), не 
містить ніякої інформації про двосторонні українсько-турецькі 
стосунки, але повідомляє про те, що Україна мала брати участь у 
Лозаннській конференції (1923) щодо обговорення питання ста-
тусу Чорноморських проток42.

В іншій статті цього ж збірника – “Новий світовий порядок і 
турецька зовнішня політика”, професор Босфорського універси-
тету (Стамбул) д-р Ерсін Калайджиоглу звертає увагу на необхід-
ність налагодити дружні зв’язки з Україною і постійно зміцнювати 
з цією державою торговельні, фінансові та економічні стосунки 
і досягти політичного зближення, що стане важливим моментом 
у стримуванні російської загрози. Професор Калайджиоглу від-
значає відсутність у Туреччини повних відомостей про Україну і 
недостатнє знання її потенціалу. Між тим, наголошує автор, неза-
лежність і економічне процвітання України відповідає інтересам 
Туреччини, яка повинна надавати їй зі свого боку всіляку допомогу, 
в тому числі використовуючи наявні в Туреччини важелі всередині 
НАТО. Автор наголошує на необхідності зміни пріоритетів зовніш-
ньої політики Туреччини на Кавказі і в Середній Азії, направивши 
ці зусилля на зближення з Україною, яка, на його думку, має більш 
високий рівень національної самосвідомості і вищий потенціал 
опору Росії, ніж республіки Кавказу і Середньої Азії. Тому, під-
сумовує турецький дослідник, “виходячи з стратегічних інтересів 
Туреччини, не слід нехтувати зв’язками з Україною, не йти за по-
пулістськими почуттями і примарами на Кавказі і в Середній Азії, 
оскільки цей шлях приведе до невдач”43.

40 Shaw S. J. Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye. C. I. – İstanbul, 
1994. – S. 294.

41 Shaw S. J., Shaw E. K. Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye. 
C. II. – İstanbul, 1994. – S. 389.

42 Sönmezoğlu F. Kurtuluş Dönemi Dış Politikası. Türk Dış Politikasının 
Analizi. – İstanbul, 1994. – S. 45.

43 Kalaycıoğlu E. Yeni Dünya Düzeni ve Türk Dış Politikası. Türk Dış 
Politikasının Analizi. – İstanbul, 1994. – S. 415–417.
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Дванадцяте видання “Політичної історії 20-го століття” про-
фесора доктора Фахіра Армаоглу містить відомості про підписан-
ня 3 березня 1918 року Брест-Литовського мирного договору між 
Центральними державами і Радянською Росією. Повідомляється, 
що Україна проголосила свою незалежність за допомогою 
Німеччини, і Росія це визнала. Про укладення яких-небудь зовніш-
ньополітичних актів України з Туреччиною нічого не говориться44. 
В своїй книзі доктор Армаоглу коротко описує основні віхи історії 
України, починаючи з Київської Русі і закінчуючи проголошенням 
незалежності у 1991 році45. У книзі містяться також карти, які сто-
суються закріплення за УРСР (в складі СРСР) земель за рахунок 
Польщі та Румунії за наслідками Другої світової війни46.

Представляють інтерес і спогади колишнього міністра вій-
ськових і внутрішніх справ проголошеної 26 листопада 1917 року 
Кримської Республіки, Джафера Сейдамета Киримера. У своїх 
мемуарах один з колишніх лідерів кримсько-татарського народу 
розповідає про свою поїздку до Києва у липні 1917 року, зустрічі 
з Грушевським, Шульгіним і Винниченком. Загалом, підсумовує 
Киример, його уряд був задоволений зі здобуття Україною неза-
лежності, що в значній мірі убезпечувало Крим від зазіхань Росії. 
Україна, на думку автора, мала на той час всі можливості і потен-
ціал, щоб з часом зайняти місце Росії, але, додає він, з боку лідерів 
Криму були побоювання, що Київ, перехопивши роль у Москви, 
буде продовжувати проводити імперіалістичну, експансіоніст-
ську політику. Тому першочерговим завданням для Криму було 
досягнути визнання суверенітету Криму з боку України, на карті 
якої знаходилася північна частина півострова, де, як стверджує 
Д. С. Киример, українці не складали більшості47. В ході конгре-
су федералістів, що відбувся 8–9 вересня 1917 року в Києві, під 
час зустрічі з головою Центральної Ради Михайлом Грушевським 
було досягнуто домовленості, що Україна, яка буде йти до здобут-
тя незалежності, не буде включати Крим у межі своїх кордонів48. 
Між тим Джафер С. Киример відзначає слабкість державниць-

44 Armaoğlu Fahir. 20. yüzyılın siyasi tarihi. 1914–1995. – İstanbul, 
1996. – S. 140.

45 İbid. – S. 933.
46 İbid. – S. 974–975.
47Kırımer C. S. Bazı Hatıralar. – İstanbul, 1993. – S. 187–191.
48 İbid. – S. 200–202.
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кого підходу щодо будівництва власної держави серед лідерів 
українського національного руху, які в основному були вихідця-
ми з Західної України. Після більшовицької революції, розпові-
дає автор, він перебував у Києві, де мав зустрічі з Грушевським і 
Шульгіним, від яких він ще раз отримав запевнення, що у наступ-
ному проголошеному Універсалі буде заявлено про відсутність 
Криму в кордонах України49.

Крім того, зазначає автор, він мав зустріч з Петлюрою, під час 
якої обговорювалися деякі питання військової взаємодопомоги50. 
Пізніше, під час зустрічі з лідерами уряду Османської держави 
Енвером Пашою і Талятом Пашою, які надавали великого значен-
ня ситуації в Україні,  перший виступив за підтримку майбутньої 
кримськотатарської держави і, оскільки це було важливо з вій-
ськової точки зору, пропонував включити в її межі всю територію 
Таврійської губернії, на що, як повідомляє автор, він заперечив, 
оскільки, за його словами, у Північному Криму не було й 5 % му-
сульманського населення51.

До речі, цей автор повністю друкує турецькою мовою повідо-
млення генерального секретаря з військових справ С. Петлюри 
про ухвалений Центральною Радою ІІІ Універсал, копії якого се-
ред документів Головного Отамана в оригіналі не виявлено52.

У спогадах Дж. Киримера наводиться інформація про діяль-
ність у Стамбулі кримськотатарського товариства, яке опублі-
кувало у своєму робочому органі, газеті “Ікдам”, 2 квітня 1918 
року велику статтю, присвячену кримськотатарському питанню. 
Стаття розпочиналася словами: “Україна не має ніяких юридич-
них повноважень на Крим”. Він змальовує ставлення та інтерес 
громадської думки Стамбула до ситуації в Криму53. Цікавою є ін-
формація про звернення автора до товариства “Аквам” у Лозанні 
17 травня 1920 року щодо надання “Кримського мандату” Польщі 
у зв’язку з тим, що Україна заявила на Версальську конферен-
цію Крим як частину своєї території. Виходячи з цієї поведінки 
України щодо Криму, Дж. Киример здійснив у Лозанні з послом 
Польської місії Перловським і у Варшаві з Пілсудським кроки 

49 İbid. – S. 224–225.
50 İbid. – S. 225.
51 İbid. – S. 311.
52 İbid. – S. 230.
53 İbid. – S. 312–313.
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щодо налагодження польсько-кримського співробітництва для 
убезпечення “зазіхань” України на Крим54.

Важливим у контексті нашого дослідження є перший том збір-
ника “Політичні договори Туреччини” (1920–45 рр.), виданий під 
редакцією Ісмаїла Сойсала. Ця книга містить повний текст до-
говору, підписаного 2 січня 1922 року в Анкарі між Анкарським 
Урядом і Урядом Української Соціалістичної Радянської 
Республіки. Автор інформує про проголошення у грудні 1917 року 
Української Соціалістичної Радянської Республіки, яка фактично 
почала існувати з кінця 1919, наголошує на визнанні Росією права 
дипломатичних стосунків з іноземними державами (обмін посла-
ми, укладення договорів і тому подібне) за Білоруссю, Україною, 
Грузією, Вірменією та Азербайджаном, а також зауважує про 
те, що після ухвалення в липні 1923 року Договору про Союз 
Радянських Соціалістичних Республік компетенція цих республік 
у міжнародних справах перейшла до Москви.

Крім того, він детально коментує текст договору і робить ви-
сновок, що рівень співробітництва, закладений у тексті угоди між 
УРСР та Туреччиною, повністю відповідав рівню співробітництва 
двох незалежних держав. Згадується в цій праці також і про укла-
дення 17 вересня 1921 року у Москві між Україною і Туреччиною 
договору про обмін військовополоненими та цивільними особа-
ми, що знаходились в таборах обох сторін55.

У книзі дослідника Османа Ок’яра “Мустафа Кемаль у 
турецько-радянських стосунках періоду національної боротьби 
(1920–21 р.р.)” не робиться політичного акценту на українсько-
турецьких відносинах зазначеного періоду, більше зосереджено 
увагу на практичних наслідках візиту делегації України під голо-
вуванням М. Фрунзе56.

У колективній праці “Турецька зовнішня політика у подіях 
(1919–1995 рр.)” згадується, що 13 грудня 1921 року головноко-
мандувач радянських збройних сил в Україні Михайло Фрунзе 
прибув до Анкари, де 2 січня 1922 року було підписано договір 
між Україною і Анкарським Урядом. По своїй суті, говориться в 

54 İbid. – S. 318–327.
55Soysal I. Türkiye’nin Siyasal Andlasmaları. – Ankara, 2000. – Cilt: I. – 

S. 61–63.
56 Okyar O. Milli Mücadele Dönemi Türk-Sovyet İlişkilerinde Mustafa 

Kemal (1910–1921). – İstanbul, 1998. – S. 181–185.
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зазначеній праці, цей договір був подібний тому, який було під-
писано 16 березня 1921 року з Радянською Росією57. Далі в книзі 
Україна вже згадується серед країн-учасників ОЧЕС58.

Важливим джерелом для розуміння ситуації, у якій опинилася 
Українська дипломатична місія в Стамбулі, є праця турецького іс-
торика Більге Крісс “Стамбул в окупації. 1918–1923 роки”. В за-
значеній праці дослідниця на основі архівних документів Англії, 
США, Франції, Німеччини й Туреччини зображує яскраву кар-
тину, що панувала в той час в окупованому військами Антанти 
Стамбулі. Водночас, присвятивши цілий розділ біженцям з Росії, 
автор неробить жодної згадки про Україну. Так, цей автор зазна-
чає, що Османське Міністерство внутрішніх справ визначало кіль-
кість біженців-росіян в Стамбулі в межах 65–90 тисяч. Називає 
Всеросійський земський союз, Російське посольство, Російський 
Білий хрест, Російське реєстраційне бюро та Центральний союз 
російських інвалідів війни, але не згадує про існування в той же 
час Посольства України, як і те, що серед біженців з території ко-
лишньої Російської імперії було дуже багато вихідців саме з укра-
їнських земель. Зокрема, 6 січня 1918 року Османська делегація 
в Брест-Литовську поінформувала Стамбул про те, що надійшло 
звернення від представників України, що мала наміри проголо-
сити власну незалежність, узяти участь у переговорах у якості 
окремої делегації59.

Останнім часом українська тематика все більше з’являється 
в роботах турецьких вчених. В цілому наша країна розглядаєть-
ся як перспективний партнер у контексті налагодження стабіль-
ності та безпеки в Чорноморському регіоні. Зокрема, в ході ІІІ-
го міжнародного симпозіуму з проблематики турецької зовніш-
ньої політики, доцент Чорноморського технічного університету 
м. Трабзон Гьокхан Кочер виступив із промовою з проблематики 
Чорноморської безпеки, де Україна висвітлюється як учасник всіх 
важливих безпекових ініціатив у регіоні60.

57 Olaylarla Türk Dış Politikası. – Ankara, 1996. – S. 40.
58 İbid. – S. 708.
59 Criss B. İşgal altında İstanbul. – İstanbul, 1994. – S. 51.
60 Koçer G. Karadeniz’in Güvenliği ve Türkiye. Türk Dış Politikası. III. 

Uluslararası Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri. – Ankara, 2009. – 
S. 275–295.
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Також слід зауважити, що Україна розглядається у якості важ-
ливого елемента стабільності Чорноморського регіону у фун-
даментальній роботі відомого турецького вченого та Міністра 
закордонних справ Туреччини Ахмета Давутоглу “Стратегічна 
глибина”61.

На наш погляд, увага до історії українсько-турецьких від-
носин, яка останнім часом проявляється в турецькій історичній 
науці, дасть можливість суттєво розширити джерельну базу ви-
світлення взаємин між двома народами в минулому й сприятиме 
порозумінню між ними в майбутньому.

61 Davutoğlu A. Stratejik derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. – 
İstanbul, 2008. – S. 280.



ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Слободян Н. В.

Близький Схід, в цілому, та країни Перської затоки, зокрема, за-
ймають провідне місце у зовнішній політиці США, Європейських 
держав та Росії. Цей регіон має стратегічне значення і для Укра-
їни. Національні інтереси України в Перській затоці вимагають 
першочергового розвитку економічних відносин з країнами регі-
ону, що визначається традиційними (з часів СРСР) торговельно-
економічними зв’язками, значним обсягом товарних ринків та їх 
відносною невибагливістю, щорічно зростаючим товарообігом 
із стійким позитивним для України сальдо, перспективами збу-
ту продукції військово-технічного призначення та ремонту вій-
ськової техніки й озброєння радянських зразків, наявністю запа-
сів сировинних та енергетичних ресурсів, можливостями участі в 
реалізації перспективних проектів розвитку інфраструктури цих 
країн, надання транзитних послуг для руху їхніх товарів як на єв-
ропейські ринки, так і у зворотному напрямку.

Вагоме значення для реалізації зовнішньополітичної та еко-
номічної стратегії України в даному регіоні має Іран. Сьогодні 
особливу позицію в Перській затоці займає Іран, який, завдяки зу-
силлям американської дипломатії, опинився у певній зовнішньо-
політичній ізоляції. Ісламська революція в Ірані є прикладом не 
тільки протистояння західній модернізації, але також і спробою 
адаптації суспільства до змін без порушення його культурної ці-
лісності. Геостратегічне розміщення Ірану дає йому можливість 
слугувати мостом між Центральною, Південною, Східною Азією 
та Європою.

Іран – друга після Саудівської Аравії нафтова держава, яка має 
прибуток від експорту нафти близько 20 млрд дол. на рік. Це до-
зволяє країні мати значні збройні сили і здійснювати масштабні 
переозброєння. На Заході панує думка, що Іран створює інфра-
структуру для виробництва ядерних озброєнь за допомогою Ки-
таю. Але центральноазійські експерти не вважають Іран дже-
релом загрози безпеці регіону, оскільки нарощування власного 
військового потенціалу йому потрібно скоріше для формування 
регіонального центру сили в районі Перської затоки [Сарсекеев 
2006].
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Іран сьогодні активно претендує на роль тієї держави, що здат-
на здійснювати політичний та економічний патронаж регіону. Він 
має життєві інтереси щодо забезпечення стабільності в регіоні, 
але міжнародна ізоляція значною мірою стримує його актив-
ність. Шанси Ірану зменшуються також внаслідок домінації його 
власної релігійно направленої економічної моделі. Послаблення 
приватного сектора свідчить про те, що іранські товари поступа-
ються якістю китайським. Іран не здатний запропонувати сучасні 
технології, які вкрай потрібні новим незалежним державам регіо-
ну. Зокрема, українська держава може запропонувати Ірану інно-
ваційні технології в легкій та харчовій промисловості, виступити 
постачальником ІТ-послуг для промислового розвитку іранської 
держави, поділитись досвідом у фармацевтичній, хімічній, маши-
нобудівній сферах тощо.

Можливості поступового перетворення українсько-іранських 
взаємин у відносини стратегічного партнерства останнім часом 
виглядають проблематичними, враховуючи відмову України під 
тиском США в постачанні турбін для Іранської АЕС. Але, загалом, 
Київ зацікавлений у розвитку дружніх, партнерських відносин з 
Тегераном. І хоча зараз торгово-економічне співробітництво обох 
країн не можна вважати значним, воно має великий потенціал з 
огляду на розвиток торгівлі в межах трикутника: Україна – Турк-
меністан – Іран, розбудову трансазійської транспортної мережі 
(TRACECA), можливості постачання нафти з регіону Перської 
затоки на європейський континент тощо.

Сьогодні Україна та Іран переходять до нового рівня співпраці 
у газовій галузі – від вивчення можливостей щодо транспорту-
вання територією України іранського газу до Європи до почат-
ку опрацювання перших кроків у реалізації такого проекту. Його 
важливість важко переоцінити як для України та Ірану, так і для 
всієї Європи. Таким чином, Україна має потенційні можливості 
стати одним з найважливіших ланцюгів нової глобальної енерго-
системи, яка поєднає Європу з Каспійським регіоном. Це закла-
датиме головні передумови формування нової геополітичної кон-
фігурації лінією Європа – Близький та Середній Схід – США – 
Росія. Крім того, Україна, що заявила про готовність купувати 
іранський газ обсягом 10–15 млрд м3 на рік, може значною мірою 
зменшити російську монополію на постачання енергоносіїв до 
нашої країни.
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Пріоритетним напрямом близькосхідної політики України про-
тягом останніх років є іракський. Саме в Іраку українській державі 
довелося зіткнутись з усіма викликами і небезпеками сучасного 
геополітичного протистояння на Близькому і Середньому Сході. 
Україна постійно і послідовно виступала за мирне, політичне ви-
рішення іракської проблеми, виключно в межах компетенції Ради 
Безпеки ООН. Лише тоді, коли стало очевидним, що війни з Іраком 
не уникнути, Україна виступила з ініціативою щодо відправлення 
до Кувейту РХБ-батальйону, а згодом, після закінчення воєнної 
операції в Іраку, приєдналася до консолідованих міжнародних зу-
силь з надання допомоги іракському народу у стабілізації ситуації 
в Іраку та його демократичному оновленні. Приймаючи відповідне 
рішення, Україна намагалася зробити свій посильний внесок у мі-
німізацію наслідків війни та нормалізацію ситуації в Іраку, а також 
зберегти євроатлантичне партнерство як підґрунтя європейської та 
світової безпеки.

Один з чинників, що вплинув на прийняття рішення РНБОУ 
про введення українського миротворчого контингенту до Іра-
ку, мав суто економічний характер. Українські високопосадовці 
прагнули врахувати те, що тимчасова присутність миротворчих 
підрозділів Збройних Сил України в Іраку матиме важливе зна-
чення для забезпечення практичного залучення українських під-
приємств у відбудові Іраку. Спробуємо з економічної точки зору 
обґрунтувати попередню тезу: по-перше, Ірак є другою у світі 
країною за обсягами розвіданих запасів нафти і, за певних умов, 
може виявитися важливим альтернативним джерелом постачання 
енергоресурсів до України, особливо враховуючи останні “енер-
гетичні” війни з Росією, яка стала монопольним постачальником 
енергоресурсів на український ринок; по-друге, до 2002 р. това-
рообіг України з Іракською державою складав до 300 млн доларів 
США на рік, тому для українського уряду було б недалекогляд-
ним кроком втратити торгові відносини з таким перспективним 
партнером, тим більше, що вони можуть бути значно розширені 
завдяки скасуванню санкцій, згідно з Резолюцією Ради Безпеки 
ООН №1483.

Аналізуючи чинники, що спонукали до вводу українського 
миротворчого загону в Ірак, виділимо наступні: 

– прагнення покращити міжнародний імідж України в очах за-
рубіжних партнерів після низки скандалів;
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– сподівання на активну економічну участь України у віднов-
ленні енергетичної та промислової інфраструктури Іраку;

– демонстрація військової боєздатності на прикладі миротвор-
чого загону перед партнерами з НАТО з метою тісної співпраці у 
майбутньому;

– стабілізація внутрішньої політичної ситуації в Україні у 
зв’язку з активними виступами тогочасної опозиції;

– незважаючи на різке засудження американської війни в Іраку 
з боку Росії, офіційний Київ не приєднався до позиції Москви, 
а продемонстрував власне і незалежне бачення вирішення даної 
проблеми.

Крім того, варто наголосити, що Україна має чотирнадцяти-
річний досвід (починаючи з 1992 року) участі в миротворчих опе-
раціях (Кот Д’івуар, Косово тощо), починаючи з 1993 року ООН 
повернула Україні близько 180 млн дол. США як видатки, що 
пов’язані з миротворчою діяльністю.

Відправка українського миротворчого контингенту відповідала 
стратегічним та національним інтересам України не дивлячись на 
те, що українському контингентові в Іраку загрожувала, певною 
мірою, небезпека, так як, дійсно, в цій країні можливі жорстокі 
громадянські або ж релігійні конфлікти, розблоковуючи які мо-
жуть постраждати українські військовослужбовці. Іншими слова-
ми, саме після дислокації українського миротворчого батальйону 
в Іраку про Україну стали говорити як про самостійного гравця на 
міжнародній політичній арені, хоча раніше українську зовнішню 
політику розглядали як складову загальноросійської зовнішньо-
політичної стратегії.

Нарешті, Україні після низки скандалів, пов’язаних з плівками 
Мельниченка та продажем “Кольчуг”, вдалось відновити пози-
тивний імідж держави на міжнародній арені саме через введення 
миротворчого батальйону до Іраку і участі українських миротвор-
ців у підтриманні миру та стабільності в регіоні.

Сьогодні закладаються підвалини довгострокового й перспек-
тивного економічного співробітництва України з Іраком. Голо-
вним змістом нинішнього етапу становлення цієї співпраці є бо-
ротьба за контракти з повоєнної відбудови Іраку через участь у 
міжнародних тендерах. Необхідно відзначити, що наша держава 
вже має чималий досвід економічної співпраці з Іраком. Так, част-
ка України як республіки Радянського Союзу у торгівлі СРСР з 
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цією країною у 1970–80 роках складала понад 70 %. Саме укра-
їнські спеціалісти побудували в Іраку 65 % промислових підпри-
ємств, а також гідроелектростанції на Тигрі та Євфраті, морський 
порт у Басрі, металургійний комбінат у Багдаді, залізничну до-
рогу з Іраку до Сирії.

За підрахунками українських експертів, українсько-іракське 
співробітництво має значні перспективи. Багдад зацікавлений в 
отриманні безпосередньо з України недорогої, але якісної про-
дукції (майже 3000 найменувань), а саме: сталевих і чавунних за-
готівок і сільгоспобладнання, літаків і вантажних машин, газо- і 
нафтоустаткування, екскаваторів, морських буксирів, електромо-
торів і пожежного оснащення, насосів і турбін. Нині Ірак виявляє 
інтерес до українських труб і обладнання для транспортування 
нафти, а також до систем безпровідного зв’язку, продовольчих то-
варів тощо [www.newsukraine.com.ua, www.ua.proua.com].

Стратегічним питанням для України є диверсифікація джерел 
постачання нафти: доступ до близькосхідної нафти дозволить за-
вершити формування нового трансконтинентального енергетич-
ного коридору до Європи через територію України. Бажання пра-
цювати з іракською нафтою висловлювала “Укрнафта”, яка розви-
ває свою нафтодобувну мережу у світі. Крім того, цікавою є ідея 
транспортування нафти через Одеський нафтопереробний завод 
(НПЗ). Достатньо вигідним може бути варіант транспортування 
нафти через турецький нафтопровід до портів Середземномор’я. 
Приблизна схема переробки близькосхідної нафти виглядає так: 
іракська нафта завантажується у танкери в турецькому порту 
Джейхан та доставляється до нафтогавані Одеського морського 
порту, звідки йде реверсним трубопроводом для переробки на 
Одеському НПЗ. Отримані нафтопродукти згодом можуть бути 
реалізовані у Франції та Італії. До речі, після прийняття рішення 
про будівництво останньої ланки нафтопроводу Одеса–Броди–
Гданськ може бути розглянутий і варіант прямого транспортуван-
ня іракської нафти до Європи.

Активізується робота, особливо з початку 2004 р., у напрямі 
дипломатичного забезпечення національних інтересів України в 
Іраку. 3 березня 2004 р. відновила свою діяльність в Іраку укра-
їнська дипломатична місія на чолі з Тимчасовим повіреним у 
справах України в Іраку А. Олійником. Значна увага приділяєть-
ся опрацюванню механізмів постійно діючих консультацій як у 

http://www.newsukraine.com.ua
http://www.ua.proua.com
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двосторонньому форматі Україна – США, так і в тристоронньому 
форматі Україна – США – Польща.

Візит української офіційної делегації до Іраку у листопаді 
2005 року лише підтвердив важливість розвитку двосторонніх 
відносин. Навчання іракських студентів в українських вузах, в 
тому числі й військових, оснащення іракської армії, стан та пер-
спективи участі України у відновлювальних процесах в Іраку, зо-
крема, відновлення матеріально-технічної бази, обслуговування 
та ремонт військової техніки – ось лише деякі питання співробіт-
ництва, позначені під час візиту.

За словами українського Президента В. Ющенка, на сьогод-
нішній день товарообіг між Україною та Іраком виріс до 100 
мільйонів доларів на рік, проте цей показник міг би бути набага-
то більшим, як наголошує Президент України. При цьому Мініс-
терство фінансів України вказує, що в 1998 році товарообіг між 
Україною та Іраком складав лише 1,5 мільйона доларів, оскільки 
між країнами не були налагоджені економічні зв’язки. Тому зрос-
тання товарообігу між країнами сьогодні можна розглядати як по-
зитивну та багатообіцяючу тенденцію [www.president.org.ua].

Кажучи про нинішні “дієві проекти співпраці” України з Іра-
ком, Президент України відзначив угоду про постачання до Іраку 
більше двох тисячах автомобілів “КРАЗ”. Крім того, В. Ющенко 
відзначив початок переговорів на урядовому рівні щодо співпраці 
в різних галузях, зокрема в сільському господарстві та розвідці 
родовищ нафти і газу.

На сучасному етапі розвитку взаємовідносин України з Ірак-
ською державою першочергового значення набуває завдання 
опрацювання найбільш перспективних та сучасних форм еконо-
мічної та науково-технічної співпраці. Це може бути, насампе-
ред, робота міжурядових спільних комісій з питань торговельно-
економічного та науково-технічного співробітництва, розробка 
довгострокових програм співробітництва тощо.

Новими кроками в опрацюванні найперспективніших напря-
мів взаємовигідного співробітництва України з арабськими кра-
їнами Перської затоки стали офіційний візит в Україну міністра 
закордонних справ Держави Кувейт шейха М. С. Аль-Сабаха та 
генерального секретаря Ради співробітництва арабських дер-
жав Перської затоки А. бін Хамада Аль-Атійі (червень 2004 р.). 
Враховуючи той факт, що міністр закордонних справ Кувейту є 

http://www.president.org.ua
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головою наглядової ради Кувейтського фонду арабського еконо-
мічного розвитку, провідною темою переговорів стало співробіт-
ництво в інвестиційній сфері. Під час зазначених візитів значну 
увагу було приділено актуальним питанням міжнародної політи-
ки, зокрема близькосхідного процесу, ситуації в Іраку, боротьби з 
міжнародним тероризмом. Примітно, що високими урядовцями 
арабських держав Перської затоки було високо оцінено зважену і 
конструктивну позицію України у близькосхідному питанні та її 
внесок у забезпечення стабілізаційних процесів в Іраку. 

Нинішня політична ситуація на Близькому Сході та безпосе-
редньо в регіоні Перської затоки вимагає здійснення комплексу 
заходів організаційного, політичного та аналітично-прогнозного 
характеру, спрямованого на збереження позицій Української дер-
жави у Близькосхідному регіоні з урахуванням тих змін і тенден-
цій, що відбуваються, та вирішення всього спектра нагальних 
питань близькосхідного регіону в цілому. Тому необхідно забез-
печити подальшу активну роль України у реалізації міжнародних 
зусиль, спрямованих на нормалізацію ситуації в Іраку та віднов-
лення економіки цієї країни на новому етапі її розвитку після пе-
редачі суверенітету іракському уряду.

Прагнення української сторони активізувати свої економічні 
та політичні відносини з країнами Перської затоки є сприятливим 
фактором для посилення співпраці нашої держави з країнами Єв-
ропейського Союзу в регіоні затоки. До пріоритетних напрямків 
співробітництва України з трансатлантичною спільнотою в Пер-
ській затоці слід віднести такі:

– участь України у створенні нової системи регіональної безпе-
ки у Середземноморсько-Каспійсько-Близькосхідному просторі;

– співпраця України зі США, ЄС та НАТО у стабілізації ситу-
ації, відновленні економіки в Іраку;

– співробітництво України з Євросоюзом в рамках здійснення 
єдиної європейської енергетичної стратегії, формування сталої 
системи європейської енергетичної безпеки, коли наявні та по-
тенційні можливості України як країни-транзитера можуть бути 
використані у реалізації подальших кроків на шляху до енерге-
тичної інтеграції Європи та Близького і Середнього Сходу [Гри-
якевич 2005].

Серед найбільш важливих та перспективних спільних 
українсько-європейських проектів потрібно виділити нафтопровід 
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Одеса–Броди–Плоцьк, який здатний з часом постачати до Європи 
іракську нафту. Серйозні перспективи має співпраця України з 
Євросоюзом у будівництві трансарабського газопроводу, а також 
реалізація спільних проектів щодо розробки нафтових родовищ 
в Іраку разом із американськими та європейськими компаніями. 
У цьому контексті важливе значення матимуть підсумки участі 
української делегації в роботі Іракського нафтохімічного саміту 
(вересень 2007 р., Дубаї – Об’єднані Арабські Емірати) відповід-
но до планів міжнародної Програми розвитку Іраку.

Окрім того, потрібно врахувати, що урядом та парламентом 
Іраку закінчується робота над розробкою та ухваленням закону 
про нафту, утворенням системи управління нафтовою галуззю 
країни, що відкриє широкі можливості для активізації роботи 
безпосередньо з іракською владою як на федеральному, так і на 
місцевому рівнях. Також потрібно вже сьогодні розпочати реа-
лізацію комплексу цілеспрямованих кроків, розрахованих як на 
активне сприяння України у створенні необхідних політичних та 
безпекових передумов транспортування іракської нафти у серед-
ньостроковій перспективі територією України до Європи, а також 
на модернізацію та розширення переробних потужностей Надвір-
нянського та Дрогобицького НПЗ.

Розробка довгострокових планів економічного та науково-
технічного співробітництва України з країнами Близькосхідного 
регіону потребує сьогодні врахування глибоких трансформацій-
них зрушень та модернізаційних процесів, а також загострення 
конкурентної боротьби за близькосхідний ринок між багатьма 
країнами світу. У цьому контексті, для збереження і зміцнення 
економічних позицій в регіоні, Україні необхідно працювати над 
зміною структури експорту і послуг на ринки країн Перської за-
токи, переорієнтовуючись, передусім, на високотехнологічну 
продукцію та нарощуючи експорт науково-технічних, інжинірин-
гових, інформаційних, освітніх та інших послуг. Перспективними 
в цьому плані є продукція космічної, авіаційної галузей, багато 
видів продукції машинобудування, суднобудівної галузі тощо. 
Також слід ефективно використовувати можливості зон вільної 
торгівлі, преференційних режимів, індустріальних зон, посеред-
ницького потенціалу окремих впливових арабських країн для 
просування і закріплення на ринках інших, а також перспектив-
них форм продажу навіть традиційних для України товарів (про-
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дукція металургійної промисловості) за новими маркетинговими 
схемами тощо.

Важливого значення в найближчій перспективі для України 
має набути вивчення і використання кращого досвіду США, Єв-
росоюзу, Росії, Китаю, Індії та інших держав у розвитку їхнього 
співробітництва з країнами Близького Сходу та безпосередньо 
Перської затоки.

Так, з урахуванням широкомасштабних планів щодо створен-
ня найсучасніших навчально-наукових закладів в Саудівській 
Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, кращі науковці, вищі на-
вчальні заклади США та Європи не лише беруть активну участь 
у розробці навчальних програм, учбових планів для нових араб-
ських вузів, але й активно працюють над створенням своїх філій 
безпосередньо на Близькому Сході. У цьому плані кращі укра-
їнські технічні вузи з великою користю для себе і для держави 
також могли б відкривати подібні філії в країнах Перської затоки, 
перш за все, в Іраку, який сьогодні прагне не лише відбудувати 
свою економіку, але й відродити освітній потенціал. Також по-
трібно вивчити сучасний досвід Росії щодо активного залучення 
інвестицій з країн Близькосхідного регіону. Так, під безпосеред-
нім патронатом прем’єр-міністра Російської Федерації В. Путіна 
завершується створення російсько-арабського приватного банку. 
Такий банк не є першою російсько-арабською структурою у сфе-
рі інвестиційного співробітництва. Окрім нього, створені також 
Інвестфонд та Транснаціональна компанія з питань взаємних ін-
вестицій між Росією та Організацією Ісламська Конференція.

Вивчення та впровадження такого досвіду набуває особливої 
актуальності для української держави на сьогоднішній день, адже 
українська економіка гостро потребує довгострокових та широко-
масштабних інвестицій.

Необхідно створити систему державної підтримки, гарантій 
та страхування, налагодити відповідне інформаційне та консал-
тингове забезпечення економічної діяльності в регіоні Перської 
затоки для українського бізнесу і підприємництва, механізми 
кредитування українського експорту. Важливу роль у цьому пла-
ні може відіграти створення Українсько-арабської комерційної 
палати, головним завданням якої має стати надання відповідних 
консалтингових послуг, проведення семінарів, тренінгів, випуск 
необхідної довідкової продукції, сприяння у встановленні контак-
тів між українськими та арабськими бізнесменами тощо.
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Реалізація вищезазначених пропозицій сприятиме, на нашу 
думку, просуванню національних інтересів України на Близькому 
Сході, в цілому, та регіоні Перської затоки, зокрема, з урахуван-
ням особливостей сучасних геополітичних процесів у регіоні.

ЛІТЕРАТУРА

Гриякевич1.  Н. Й. До питання про розвиток напрямів україн-
ської зовнішньої політики: сучасність і перспективи // Стратегіч-
на панорама. 2005, №3.

В2. . Ющенко виступає за налагодження тіснішої співпраці 
між Україною та Іраком // www.president.org.ua.

Сарсекеев3.  М. Перспективы развития Казахстана и 
потенциальные угрозы нестабильности // Евразийское сообще-
ство. 2006. № 1.

Ющенко4.  підписав розпорядження про делегацію, що по-
їде в Ірак // www.ua.proua.com.

Ющенко предложит особый статус украино-иракских 5. 
отношений // www.newsukraine.com.ua.

http://www.president.org.ua
http://www.ua.proua.com
http://www.newsukraine.com.ua


МІФОПРОСТІР “ШАГНАМЕ” ФЕРДОУСІ:
ОПОЗИЦІЯ “СВІЙ” – “ЧУЖИЙ”

Стельмах М. Ю.

Категорія “простір” є однією з найбільш фундаментальних ка-
тегорій світосприйняття людини, а локалізм (тобто “тенденція на 
першопочатковому етапі існування людської мови висловлювати 
в термінах місця та простору будь-які відношення, які в подаль-
шому можуть розвинутись у більш тонкі відмінності граматичних 
категорій, таких як відмінок, час і т. д.” [Философский словарь 
1983, 541]) є важливою характерною рисою будь-якої природної 
мови. У зв’язку з тим, що кожний предмет завжди певним чином 
локалізований у просторі, “усі реалії зовнішнього світу набува-
ють у нашому мисленні просторової інтерпретації. Відповідно до 
вище зазначеного, усі мовні одиниці, які відображають просторо-
ві уявлення, так чи інакше мають просторову семантику. Таким 
чином, категорія просторовості знаходить об’єктивізацію у мові, 
у формах якої закріплені результати пізнавальної діяльності лю-
дини” [Альошина 2000, 6].

Отже, категорія простору, як оточуюча нас дійсність, заслуго-
вує особливої уваги в лінгвістичних дослідженнях. Традиційно 
лінгвісти тлумачать простір як “форму буття матерії, що харак-
теризує її протяжність, структурність, співіснування і взаємодію 
елементів у всіх матеріальних системах” [Соколова 1999, 14], 
виділяючи в ньому ряд значень розташування людини стосовно 
предметів чи іншої людини, а також предметів стосовно один 
одного (в статичному і динамічному аспектах) [Всеволодова, 
Владимирский 1982; Кардащук 1998; Соколовська 1990 тощо]. 
Проте останнім часом все більшої популярності набувають дослі-
дження в руслі когнітивістики, психолінгвістичного сприйняття 
і національно-культурного відображення простору людини [Ку-
брякова 1997, Лихачев 1992, Лотман 1996 тощо]. 

Простір, як форма існування матерії, єдиний, але засоби його 
презентації в різних мовах відрізняються в концептуальному ас-
пекті, тобто реальний простір своєрідно переломлюється у свідо-
мості конкретного етносу. У просторових уявленнях кожного етно-
су відображено ідеї суспільства і його місця в світі, його зовнішніх 
взаємовідносин з навколишнім середовищем. Процес осмислення 
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простору передбачав як реальне пізнання світу, так і фантастичні, 
суб’єктивні образи та ідеї. У результаті цього просторова картина 
світу має яскраво виражену національну специфіку, а локативи мо-
жуть бути матеріалом для виявлення мовної картини світу. Отже, 
метою нашої роботи є виявлення особливостей концептуалізації 
просторових відношень в “Шагнаме” Фердоусі.

Як відомо, у “Шагнаме” Фердоусі описується історія Ірану 
від найдавніших часів. Проте “Шагнаме” не просто історія – це 
епічний синтез, дивовижний за поєднанням універсальності і 
внутрішньої цільності, це величезна кількість міфів і легенд, 
любовних поем і ліричних роздумів. Ця пам’ятка відображає 
основні культурні цінності не лише своєї епохи, а й попередніх 
і наступних століть. Як зазначає Ю. М. Лотман, “важливою осо-
бливістю просторових моделей, створюваних культурою, є те, 
що вони ґрунтуються не на словесно-конкретній, а на іконічно-
континуальній основі; просторова картина світу багатопланова, 
вона містить в собі міфологічний універсум людини” [Лотман 
1996, 175]. Отже, “Шагнаме” відповідає особливий простір, який 
називають міфопоетичним простором. 

Просторові уявлення людини поступово еволюціонували від 
наївно-побутового, наглядного, архаїчного сприйняття просто-
рових форм і відношень до більш абстрактного і наукового його 
пояснення. У свідомості архаїчної людини простір сприймався як 
“узагальнене уявлення про цілісне утворення між небом і землею 
/цілісність/, яке можна спостерігати, бачити і осягати /має чуттєву 
основу/, частиною якого відчуває себе сама людина, всередині яко-
го вона відносно вільно рухається чи ж рухає об’єкти, що їй підко-
ряються; це протяжність, що розстилається у всі сторони, через яку 
ковзає її погляд /простір/ і яка доступна їй при панорамному огляді 
як поле зору при її розглядуванні [Кубрякова 1997, 26].

Усі сучасні дослідження з вивчення і опису концептуалізації 
простору базуються на виведених В. Н. Топоровим специфічних 
характеристиках міфопоетичного сприйняття простору. Він від-
значає, що для архаїчної моделі світу простір мав винятково важ-
ливе значення, незважаючи на те, що на ранньому етапі розвитку 
мов ще не існувало одного спільного поняття для назви цієї сут-
ності. В. Н. Топоров відзначає такі властивості міфопоетичного 
сприйняття простору: 1) нерозривність простору/часу: будь-яка 
спроба визначення простору поза співвідношення з певним від-
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різком часу для архаїчної свідомості є принципово неповною і 
тому позбавленою статусу істинності і сакральності; 2) простір-
час не передують речам, які його наповнюють, не існують неза-
лежно від них, а утворюються ними; 3) окрім простору, існує ще 
і не-простір, Хаос, від якого і відділяється простір; простір вини-
кає в центрі, на периферії знаходиться Хаос; 4) простір організо-
вується, збирається різноманітними елементами: першотворцем, 
богами, людьми, тваринами, рослинами, елементами сакральної 
топографії тощо; через світ речей і через людину простір зби-
рається як ієрархізована структура: простір різнорідний, а його 
частини мають різну цінність; 5) у міфопоетичній свідомості для 
опису простору використовувався антропоморфний код, своєрід-
не “олюднення” простору, через його зв’язок з частинами люд-
ського тіла [Топоров 1983, 232–245].

Важливим аспектом міфопоетичного сприйняття простору є 
уявлення про “свій” світ як про центр, зі всіх сторін оточений “ін-
шим” світом, від якого слід захищатись. Культурно освоєна час-
тина простору протиставлялася дикій, неосвоєній землі. Отже, 
розглянемо втілення опозиції “свій” – “чужий” простір у “Шаг-
наме”.

Хоча у своєму творі Фердоусі передає не безпосередньо міф чи 
легенду, а історичні джерела, які ґрунтуються на легендах, саме 
ці джерела визначають і сутність, і форму твору, і навіть мову 
поета. Міфічна основа очевидна в розповідях про перших царів 
[Исмаилова].

У міфологічній частині “Шагнаме” описується правління ца-
рів, образи яких типологічно збігаються з поширеними у бага-
тьох народів міфами про першолюдину і першоцаря, що наділили 
людей першими благами культури. Кожен міф, який ввійшов у 
“Шагнаме” в оновленому вигляді, спершу пройшов етап вигада-
ного розвитку, а потім другий етап – еволюцію і вдосконалення. 
Саме тому міфологічні образи “Шагнаме” значно відрізняються 
від найдавніших гатів “Авести”. Якщо в давніх міфах відображе-
на фантастична боротьба між Ормуздом і Агріманом, то в “Шаг-
наме” Фердоусі це боротьба між Добром і Злом, між негативними 
і позитивними героями [Бобоев 2007, 13]. “Шагнаме” пронизана 
ідеєю боротьби добра і зла, які втілені в конкретних персонажах, 
що протистоять один одному, тобто утворюють опозицію. Опо-
зиція в “Шагнаме” знімається лише двома шляхами: перемогою 
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або смертю [Фирдоуси 1972, 947–948]. Власне ідея боротьби до-
бра проти зла близька до абстрактної опозиції “справедливість” – 
“несправедливість”, а також до опозиції “свій” – “чужий”.

Образ Кіюмарса йде з давніх космічних міфів про первозданну 
корову і першолюдину – напівтварину-напівлюдину. Кіюмарс на-
вчив людей носити одежу із шкіри барса, готувати їжу, приручати 
диких тварин тощо. По суті, перша людина поєднує функції царя-
першозаконника та культурного героя, як і всі наступні представ-
ники першої династії царів Ірану, які навчили людей навичок ци-
вілізації. Зокрема, Кіюмарс, живучи на горі (символ близькості до 
богів), вивів людей з печер на залиті сонцем поселення на схилах 
гір:

جاى  ساخت  اندرون  بكوه  نخستین   / كدخداى  جھان  بر  شد  كیومرث   [Shahname 
1995, 28 (1)] ‘Кіюмарс став володарем світу; спершу він поселив-
ся на горі’. 

На думку Ш. Бобоєва, в міфологічних образах Кіюмарса і його 
роду показано перевагу людського образу над давніми міфічними 
образами (Хварни, Еми, Трайтіона та інших), які безпомічні і не 
борються за кращу долю [Бобоев 2007, 14–15].

Реальний простір тут протистоїть міфічному “чужому” світові, 
населеному злими духами. Джамшід, один з найдавніших образів 
іранської міфології, забезпечив людям владу над світом, він переміг 
дивів, змусивши їх виконувати важку роботу замість людей. Серед 
його головних діянь Фердоусі згадує поділ підданих на чотири про-
шарки – жерців, воїнів, землеробів і ремісників, а також встанов-
лення одного з головних сезонних свят древніх іранців – Ноуру-
за. В епоху Джамшіда люди “не знали нужди”, країна процвітала. 
Проте завершується “золотий вік” поразкою: Іблис обдурив шаха, 
щастя відвернулось від того, і він щез під землею.

 Shahname] چون این گفتھ شد فر یزدان از وى / بگشت و جھان شد پر از گفت و گو 
1995, 43 (1)] ‘Коли це було сказано, фарр Єздана пішов від нього, 
і світ став повним розмов’.

Отже, у розповідях про перші царювання Фердоусі дає карти-
ну поступового переходу іранців від початкової тваринної дикос-
ті до початку цивілізації. 

Натомість в героїчній частині протиставлення “свій” – “чу-
жий” світ трансформується в боротьбу між Іраном, що символі-
зує сили добра, і Тураном, що символізує сили зла. Згідно з леген-
дою, іранський цар Фарідун поділив світ між трьома своїми сина-
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ми. Старшому Салму дістався захід, молодшому Ераджу – Іран, а 
Туру, середньому сину царя, – північні землі, які і стали називати-
ся Тураном. Тур разом з Салмом вбили Ераджа, заманивши його 
в Туран. Фарідун, дізнавшись про загибель улюбленого сина, не 
пробачив Тура і велів вирити грандіозний рів на межі між Іраном 
і Тураном, який став рікою Амудар’я.

Варто підкреслити, що особливості місцевості, де знаходи-
лись населені пункти людей, впливали на те, як людина сприйма-
ла навколишній світ, на її картину світу. Люди ходили в походи, 
які були небезпечні через особливості територій і відстаней. Тому 
уявлення про локалізованість в просторі набували особливої ак-
туальності [Гуревич 1984, 556].

Власне, усі основні події і конфлікти трапляються лише 
тоді, коли герої покидають межі своєї землі. Річка Джейгун 
(Амудар’я) сакральна, вона – ніби межа між двома світами. Кей-
Хосров, тікаючи від Афрасіяба, повинен неодмінно встигнути 
її перетнути. Перевізник відмовляється йому допомогти, і той 
змушений кидатися вплав. Цікаво, що не кожен може перетну-
ти цю ріку. Хосрову це вдається лише тому, що він наділений 
фарром. Фарр – не просто блиск, слава, велич, відображення 
царського сану, пишність тощо, це благодать, зіслана згори, яка 
позначає обранця ореолом:

 ,Shahname 1995]بھ بد آب را كى بود بر تو راه كھ  / با فر و برزى و زیباى گاه
228 (3)] ‘Вода не може причинити зла шахові, в якого є фарр’.

Так само Афрасіяб, тікаючи після битви з Кей-Кавусом, всти-
гає перетнути річку Джейгун, і воїни Рустама далі його не пере-
слідують.

Варто зазначити, що “чужою” країною в тексті “Шагнаме” на-
зивають не лише Туран, а й Мазандеран, країну девів і чаклунів, 
яку прагнув завоювати Кей-Кавус.

Іншими втіленнями опозиції “свій” – “чужий” простір є обра-
зи степу і поля. Образ степу з давніх часів займав особливе місце 
в культурній, міфологічній і поетичній свідомості іранців. Осіле 
землеробство і кочове скотарство, оазис як простір обробленого 
“саду” і чуже, неосвоєне “дике поле” – такий був підтекст дво-
єдності і боротьби доброго і злого начал в зороастризмі [Рейснер 
2001]. Так, осілі народи були повністю залежні від “простору 
свого проживання, зазвичай обмеженого близьким горизонтом, за 
яким лежав чужий і ворожий світ”. Для кочівника ж простір був 
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безкінечний. На певному етапі історія людства була історією бо-
ротьби між осілими і кочовими народами [Моро-Дефарж 1996].

Дослідники неодноразово відзначали, що в казках і епосі ге-
рой, що опиняється в степу чи пустелі, неодмінно стикається з 
ворожою силою (драконом, джином), оскільки він проникає в 
“чужий” світ. Так, Ш. М. Шукуров, аналізуючи сюжет “Шагна-
ме” про сім подвигів богатиря Рустама, підкреслює, що щоразу 
герой потрапляє в “чужу просторову зону” [Шукуров 1983, 57]. 
Образ Рустама, який втілив в собі героїзм, мужність і доблесть, 
показує непримиренну боротьбу людини проти злих сил. Рустам є 
головною опорою іранських царів у боротьбі з туранцями. Рустам 
виводить на престол першого царя династії Кеянідів Кей-Кубада, 
неодноразово рятує Кей-Кавуса. Рятуючи Кей-Кавуса від полону 
в Білого Дева, Рустам здійснює сім подвигів: вбиває дикого лева, 
дракона, чародійку відьму, Білого дева, знаходить чудесне дже-
рело, бере в полон розбійника, вбиває мазандеранського шаха. В 
одному з епізодів Рустам опиняється в пустелі, де живе дракон, з 
яким витязь має битися.

Простір у цьому епізоді твору складається з витягненого лан-
цюга різноманітних мікропросторів, які не стикуються між со-
бою. Враження лінійності і односпрямованості цих окремих 
просторових континуумів здійснюється через почергове проник-
нення героя з однієї просторової зони в іншу. Кожен з представ-
лених мікропросторів має низку атрибутів, характерних лише для 
неї. Наприклад, для першої просторової зони характерні зарослі 
тростини, серед яких живе лев, для другої – пустеля, де рапто-
во з’являється дракон, для третьої – дерево, трава і джерело, біля 
якого накрито стіл чарівників, тощо. Слід відзначити, що кожен із 
зображених просторових континуумів є для Рустама чужим, не-
безпечним простором:

  ز دشت اندر آمد یكى اژدھا / كزو پیل گفتى نیابد رھا // بدان جایگھ بودش آرامگاه /
راه  ز بیمش برو دیو   Зі степу прийшов‘ [Shahname 1995, 94 (2)]نكردى 
дракон, від якого, ти б сказав, не врятувався і слон; в тому місці 
був його прихисток; не став би там проходити через страх перед 
ним і дев’.

Варто підкреслити, що дракон ніби проник ззовні в певний 
власний мікропростір і побачив в ньому чужу людину. Небезпеч-
ність місця передається за допомогою досить поширеної в “Шаг-
наме” гіперболи: ніхто б не наважився туди проникнути. Цікаво 
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також те, що степ виступає тут зовнішнім місцем щодо території 
дракона.

На небезпеку вказують і слова Заля, який проводжає Рустама 
в дорогу. Відповідаючи на запитання сина, як дістатись в Мазан-
деран, де сидить ув’язнений Кей-Кавус, Заль говорить, що туди є 
дві дороги – довга і коротка, і радить Рустамові їхати короткою, 
хоча вона і повна небезпек.

 ,Повна девів‘ [Shahname 1995, 89 (2)] پر از دیو و شیر ست و پر تیرگى
левів і темна’.

Важливою рисою конструювання простору в “Шагнаме” є 
також відсутність детальних повідомлень про проміжні між мі-
кропросторами етапи подорожі героїв. Ці просторово-часові 
проміжки ніби випадають з поля зору автора. Тому складається 
враження, що герой, існуючи поза простором і часом, одразу по-
трапляє з одного мікропростору в інший. Те ж можемо сказати і 
про військо: вирушаючи з міста чи шахського палацу, воно одразу 
потрапляє на поле битви. Практично ніде у творі не вказується, де 
відбувається битва; відомо лише, що битва відбувається в степу.

В іншому епізоді твору розповідається про те, як у степу від-
бувається випробовування Сіявуша вогнем. Щоб довести свою 
невинуватість перед батьком, обмовлений своєю мачухою, Сія-
вуш повинен проскакати верхи скрізь розкладений в степу вели-
чезний вогонь. Так степ стає місцем випробовування:

 [Shahname 1995, 34 (3)] نھادند ھیزم دو كوه / بلند جھانى نظاره شده ھم گروه 
‘Наклали дві гори дров; дивився на це світ, співчуваючи’.

Гори, як і степ, вважаються місцем битви. Варто зауважити, 
що гори в архаїчному мистецтві Близького Сходу, доахеменід-
ському і ахеменідському, асоціювались з такими поняттями, як 
хаос і підземний світ. Гори протиставлялись поняттям і атрибу-
там, пов’язаним з поняттям порядку і верхнього світу [Шукуров 
1983, 59].

Саме в горах Гушанг б’ється з чорним швидким змієм з чер-
воними очима:

 ,Shahname 1995] یكى روز شاه جھان سووى كوه / گذر كرد با چند كس ھم گروه
33 (1)] ‘Одного дня пішов Гушанг в гори разом з кількома сорат-
никами’.

Кидаючи в дракона камінь, Гушанг винаходить вогонь і на 
честь цього влаштовує свято, що символізує перемогу над сила-
ми зла і хаосу.



214 Міфопростір “Шагнаме” Фердоусі...

У горах гине син Сіявуша Форуд, саме тут Баграм вбиває лева, 
а Гудерз перемагає Пірана. Характерно, що іранці не живуть в го-
рах, і гори не вважаються територією Ірану: богатирі б’ються на 
чужій землі. Наприклад, коли шах Кей-Кавус вирішує напасти на 
Мазандеран, пройшовши довгу дорогу, він зупиняється біля під-
ніжжя гори Есперуз (відповідно до давньоперських словників, ця 
гора вважалася дуже високим місцем, проте місцезнаходження її 
невідоме). Гора Есперуз є ніби символом країни девів, символом 
“чужого”, злого місця. Фердоусі характеризує її так:

دیوان جاى  كجا   / خواب  و  آرام  ساخت  جایگھ  بدان   / آفتاب  شود  پناه  كھ   بجایى 
 ,до місця…‘ [Shahname 1995, 84 (2)]دژخیم بود / بدان جایگھ پیل را بی مبود 
де ховається сонце; в тому місці для відпочинку і сну вибрали 
місце; де було місце лютих дивів, в тому місці і слонам було 
страшно’.

Таким чином, простір “Шагнаме”, організований за принци-
пом “свій” – “чужий”, цілком відповідає архаїчному міфопое-
тичному сприйняттю і характеризується кількома опозиціями: 
Іран – Туран, степ – сад, гори – долина тощо. “Чуже” місце часто 
характеризується як темне і небезпечне. Предикативні і атрибу-
тивні зв’язки просторових предметів стануть об’єктом подаль-
ших досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Альошина І. Г. Структурно-семантична характеристика 
дієслів динамічної просторової локалізованості у французь-
кій мові (у зіставленні з українською) / І. Г. Альошина: авто-
реф. дис. … канд. філологічних наук: 10.02.17 / Донецький держ. 
у-т. Донецьк, 2000.

2. Бобоев Ш. А. Мифологические предпосылки “Шахнаме” 
Фирдоуси (в мифологической и героической части) / Ш. А. Бо-
боев: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.01.03. Душанбе, 2007.

3. Всеволодова М. В. Способы выражения пространственных 
отношений в современном русском языке / М. В. Всеволодова, 
Е. Ю. Владимирский. Москва, 1982.

4. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры [Текст] / 
А. Я. Гуревич. Москва, 1984.

5. Исмаилова Э. “Века процветания” доисламских идеаль-
ных правителей Каюмарса и Джамшида в двух миниатюрах 



215Стельмах М. Ю.

// З електронного ресурсу: http://sanat.orexca.com/rus/archive/4-02/
history_art7.shtml.

6. Кардащук О. В. Семантичне поле простору: статус, 
структура, внутрішні зв’язки (на матеріалі прикметників 
укр. мови) / О. В. Кардащук: автореф. дис. … канд. філ. наук: 
10.02.01 / Кіровоград. держ. пед. ун-т. Кіровоград, 1998.

7. Кубрякова Е. С. Язык пространства и пространство язы-
ка / Е. С. Кубрякова // Известия РАН. Серия литературы и языка, 
1997. Т. 56, № 3.

8. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Ли-
хачев // Русская словесность. От теории словесности к структу-
ре текста. Антология / Под ред. проф. В. П. Нерознака. Москва, 
1997.

9. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – 
семиосфера – история / Ю. М. Лотман. Москва: Языки русской 
культуры, 1996.

10. Моро-Дефарж Ф. Введение в геополитику / Ф. Моро-
Дефарж. Москва: Конкорд, 1996 // З електронного ресурсу: http://
grachev62. narod.ru/DFRG/DEF_00.html.

11. Рейснер М. Добро и зло в мифах, касыдах и газелях // 
Родина, № 5, 2001 // З електронного ресурсу: www.istrodina.com

12. Соколова Г. П. Основания выделения пространствен-
ных концептов в современной семантике. Истоки языкового 
локализма / Г. П. Соколова // Русская филология. Украинский 
вестник, 1999. № 1–2.

13. Соколовська Ж. П. Проблемы системного описания лек-
сической семантики / Ж. П. Соколовська. Киев, 1990.

14. Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // 
Текст: семантика и структура. Москва, 1983.

15. Шукуров Ш. М. “Шах-наме” Фирдоуси и ранняя иллю-
стративная традиция / Ш. М. Шукуров. Москва, 1983.

16. Философский энциклопедический словарь / Гл. редак-
ция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Павлов. 
Москва, 1983.

17. Фирдоуси // Краткая литературная энциклопедия / Под 
ред. А. А. Суркова. Москва. 1972. Т. 7.

 ١٨. شاھنامھ فردوسى ﴿از روى چاپ مسكو﴾ در۴ مجلد، ٩ جلد / بھ كوشش و زیر
. نظر دكتر سعید حمیدیان تھران اورامان،١٣٧۴

http://sanat.orexca.com/rus/archive/4-02/
http://www.istrodina.com


АБОРИГЕНИ ТАЙВАНЮ: 
МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ ст.

Таран О. Г.

Традиційна культура автохтонів Тайваню своєрідна та непо-
вторна. Культура та побут аборигенів острова потрапили в поле 
зору європейських та американських науковців доволі пізно – в 
середині ХІХ ст. Християнські місіонери, а за ними й етнологи 
відкрили самобутню матеріальну та духовну культуру австроне-
зійських народів Тайваню. Перші культурні контакти європейців 
з тубільцями дали першим змогу зануритися у глибинний пласт 
духовних явищ тайванського традиційного суспільства, зафіксу-
вати окремі реалії традиційного буття, яке, через швидке наса-
джування західноєвропейських, китайських чи японських систем 
цінностей, залишилося лише у записах місіонерів чи, у кращому 
випадку, працівників урядової адміністрації. Для істориків первіс-
ного суспільства та етнологів важливе значення мають відомості 
про побутування окремих звичаїв та пов’язаних з ними обрядів, 
які дають змогу реконструювати або прояснити окремі деталі тео-
рії розвитку етносу як такого. Це обряди переходу, функціонуван-
ня чоловічих будинків, культ мисливців за головами, ритуальне 
татуювання тощо.

Обрядове полювання за головами мало широке розповсю-
дження в багатьох регіонах Старого (Африка, Південно-Східна 
Азія) та Нового Світу (Центральна та Південна Америка). Цей 
звичай у минулому був відомий давній людності Індонезії – меш-
канцям внутрішніх районів Суматри, Калімантана, Сулавесі, осо-
бливо широке розповсюдження він мав у тораджів Центрального 
Сулавесі, ібанів (морських даяків) Північного Калімантану, 
марінд-анім та асматів – папуасів з о. Нова Гвінея, бонтоків та 
іфугао центральної частини о. Лусон (Філіппіни), нага північно-
східної частини Індії (штат Нагаленд) та північно-західної 
М’янми. Ці племена зажили слави чи не найлютіших мисливців 
за головами у світі. Зі звичаєм полювання за головами, на наш по-
гляд, співставний звичай скальпування. 

Багато етнологів схильні пов’язувати звичай полювання за го-
ловами з уявленням про голову як джерело та вміст життєдайних 
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сил людини. В основі культу мисливців за головами лежить культ 
черепа як магічної субстанції. Російський дослідник Я. Чеснов 
вважає, що полювання за головами – це специфічний, стадіально 
пізній вияв зникаючих у глибоких шарах історії вірувань про ма-
гічну силу людини, яка перебуває в її голові та зникає з розкладом 
тіла [Чеснов 1976, 240].

Звичай полювання за головами у аборигенів Тайваню (насам-
перед, серед гірських племен – „гаошань” за виключенням ямі) 
фіксуються вже китайськими хроністами XVII ст. (наприклад, 
„Пам’ятка мандрівникам Малим морем”, складена Юй Юнхе), а 
також християнськими місіонерами [Mackay 1895]. Голландські 
місіонери залишили детальний опис обряду полювання за го-
ловами у рівнинних аборигенів острова – пінпу. За записами 
Г. Кандідіуса, який спостерігав традиційний спосіб життя племені 
сірайя у селищі Суоланг, мисливець озброювався коротким спи-
сом з міцно пригнаним двокрючним наконечником. До другого 
кінця списа прив’язували мотузку, яку воїн стискав у правій руці. 
Зачепивши ворога крюком, він підтягував його до себе, а лівою 
відтинав голову. Найхоробріших та найдосвідченіших воїнів оби-
рали начальниками військових загонів. Наблизившись до ворожо-
го селища, загін ділився на дві частини – одна відволікала увагу, 
інша вдиралася до селища та винищувала усіх підряд. Захопивши 
три-чотири голови, загін відходив. Аби не ризикувати, учасники 
походу часто-густо учиняли напади на літніх людей, які мешкали 
на общинному полі або нападали на родини, що жили окремо від 
своїх громад. Полювання за головами не завжди полягало у напа-
ді на чуже селище. Іноді воно проходило серед членів двох різних 
загонів одного племені.

Повернення в селище з трофеями перетворювалося на трі-
умф. Переможцям влаштовували урочисту зустріч з піснями, тан-
цями, молитвами подяки та жертвоприношеннями. Голови уро-
чисто носили селищем. Череп піднімали на жердині перед хатою 
переможця або (потім) переносили у чоловічий дім [Чигринский 
1973, 269]. Чим більше таких жердин стояло перед обійстям, тим 
вправнішим вважався воїн [Народы... 1965, 608]. Звичаї та риту-
али гірських мисливців за головами племені таял аналізовані у 
статті У. Х. Мюррей Волтон, де автор проводить паралелі з від-
повідними малайськими матеріалами [Murray Walton 1933, 481]. 
Полювання за головами – різновид військової магії, для гаошань 
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немає великої різниці між війною та полюванням [Иванова 1980, 
118]. Тому і не існує різниці у магічному ритуалі, пов’язаному 
з полюванням за головами та тваринами. Виходу на полювання 
передували мантичні ритуали – ворожіння за характером польоту 
та співу птахів, змістом снів. У цоу та атаял магічне значення 
надавалось вогню, який був символом збереження роду. Перед 
початком полювання мисливці здійснювали жертвоприношення, 
аби задобрити духів полювання.

Свої спостереження (а також відомості про політику япон-
ської влади щодо цього питання) та трактування звичаю полюван-
ня за головами подав лікар-офтальмолог, ентомолог та етнограф 
за покликанням А. Мольтрехт [Мольтрехт 1916, 51–69], який за 
завданням Російського географічного товариства подорожував 
протягом 1908–09 рр. Кореєю, Японією та Тайванем. Вчений 
спостерігав побут тубільців племен пайван, амі, атаял, цоу та 
бунун. Мандрівник констатував, що на початок ХХ ст. жертвами 
мисливців ставали вже не представники інших племен чи общин 
аборигенів, а етнічні китайці (в очах мисливців – історичні воро-
ги), яких убивали рушницею примітивного зразка чи випускаю-
чи стрілу. Дослідник зазначав, що на початку ХХ ст. цей звичай 
японська адміністрація успішно викорінювала, але фото, зробле-
не Мольтрехтом у племені атаял, говорить про стійкість традиції 
(мал. 1), а кількість черепів в одному поселенні могла сягати 500. 
Офіційно вважається, що звичай полювання за головами зник 
близько століття тому, але радянський дослідник М.В. Кюнер 
1937 р. відмічав, що „останнім часом, разом із припиненням по-
лювання за головами зник звичай зберігання черепів, лише у від-
далених селищах зберігаються й нині полиці для черепів” [Кюнер 
1937, 108]. Для порівняння зазначимо, що на материку, у народу 
ва окремі випадки були зафіксовані ще 1957 р. У будь-якому разі, 
звичай не вмер, а трансформувався – у ХХ ст. стали полювати за 
головами тварин для жертви духам пращурів, які володіли сила-
ми захисних функцій общини [Итс 1972, 138–139].

Найповнішу інформацію про обряд полювання за голова-
ми дають матеріали, зібрані у племен атаял та бунун японськи-
ми дослідниками Р. Торії [Torii 1910], К. Іно та У. Морі в рамках 
Тимчасової комісії по дослідженню стародавніх звичаїв Формози 
при генерал-губернаторі (робота по збору етнографічних та антро-
пологічних даних проводилася впродовж 1895–1945 рр.). Власне, 
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наукові дослідження цих авторів лягли в основу цитованої вище 
статті М. Кюнера. Дослідниками встановлено кілька основних мо-
тивів цього виду полювання – для отримання статусу дорослого 
чоловіка; для здобуття прихильності дівчини (та її родини) та отри-
мання права на шлюб; для вирішення суперечок, оскільки правій 
стороні духи гарантують удачу, для помсти за близьких родичів; 
для убезпечення родини та селища від епідемій. Польові матеріа-
ли ілюструють висновок Р. Хейне-Гельдерна, зроблений ним ще на 
початку ХХ ст. про те, що полювання за головами має „відношення 
майже до всіх аспектів релігійного та багатьох сторін суспільного 
життя – до вшанування богів та духів, еманізму, аграрних обрядів, 
культу мертвих та уявлення про потойбічний світ, а також систе-
мі вікових класів, укладенню шлюбу та соціальної стратифікації” 
[Шинкарев 1997, 37]. Ретельніший аналіз перерахованих мотивів 
може вказати, що вони, так чи інакше, пов’язані з самим існуванням 
окремих племен. У минулому побут тайванських аборигенів стано-
вив суцільну боротьбу проти сусідніх оточуючих ворожих племен, 
в окремих випадках навіть сусідніх родів, з якими кожне плем’я, на-
віть кожен рід боролися сам-на-сам. Тому хоробрість для чоловіків, 
на яких лежав цей тягар боротьби, була найважливішою рисою. Це 
обумовило необхідність формального визнання звання дорослого 
чоловіка та встановлення його зовнішніх атрибутів. Відрубування 
людської голови вважалося правом на звання дорослого чоловіка, а 
татуювання, на яке могли претендувати лише воїни, які відрубали 
голову ворога, слугувало зовнішньою ознакою досягнутого звання. 
Оскільки кількість відрубаних голів була мірилом хоробрості, то 
малюнок татуювання повністю відповідав кількості вдалих „похо-
дів”. За спостереженнями У. Морі, окремі воїни могли похвалитися 
30–40 та навіть 50-ма відрубаними головами. Така людина досяга-
ла високого статусу у роді та племені, мала право дорадчого голосу, 
а також згодом могла очолити общину [McGovern 1922, 120].

Застосування полювання за головами, як засобу вирішен-
ня суперечок, було зумовлено відсутністю у тубільних племен 
Тайваню судового органу (старійшина не мав таких функцій, а 
виступав лише посередником між одноплемінниками). Тому спе-
речальники апелювали до духів предків і здійснювали полювання 
за головами з проханням дарувати перемогу правій стороні.

Лише воїн, що здобув під час полювання голову, мав право на 
одруження, оскільки діставав звання досконалого чоловіка. При 
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наявності кількох претендентів на руку однієї дівчини щасливим 
переможцем ставав той, хто здобув більшу кількість голів.

У разі поширення в селищі епідемії чуми чи холери полю-
вання за головами вважалося найкращим засобом для вигнання 
духів хвороб або для відведення від селища інших небажаних не-
гативних явищ.

Як бачимо, полювання за головами мало мотив, ніколи не но-
сило випадковий характер, не проводилося без поважної причини. 
З цією метою тубільці племені атаял утворювали групу, найменше 
з 3–4 осіб, зазвичай 20–30, максимум – 45 учасників полювання. 
Процес полювання відбувався за планом, проходив через відповід-
ну низку попередніх приготувань, інакше був можливим випадок 
громадського невизнання акту відрубування голови поза межами 
встановлених норм та правил. Група мисливців вербувалася з до-
рослих членів роду (за У. Морі, gagaa) чи поселення. Керівником 
групи обирався найстарший або найдосвідченіший з її членів; в 
окремих випадках запрошувався один із впливових членів посе-
лення (який міг не брати безпосередньої участі в процесі, але ніс 
усю відповідальність за наслідки). Зазвичай, план експедиції роз-
роблявся саме керівником. Згодом всі учасники, зібравшись разом, 
промовляли молитви до духів предків, які сприятимуть учасникам 
походу, а також спеціальну молитву мисливців за головами. Лише 
під час церемоній, пов’язаних з полюванням за головами, у племе-
ні цоу можна було вимовляти ім’я головного бога місцевого панте-
ону – Хама, зазвичай, воно татуювалося [Чигринский 1987, 168]. 
Час полювання керівник визначав за результатами тлумачення снів 
членів групи. Зрозуміло, що за таких обставин терміни проведення 
полювання не були сталими. З іншого боку, оскільки полювання за 
головами вважалося ритуальною жертвою, на нього не виходили 
до проведення обрядів очищення. Через зазначені вище причини 
полювання не проводилося під час релігійних свят або за випад-
ків, коли члени загону вважалися „нечистими” (траур в родині, на-
ближення пологів дружини тощо). На полювання воїни брали з со-
бою амулет – торбу (яка зберігалася в будинку старійшини роду чи 
старшого в общині), в неї складали частини здобичі (пасма волос-
ся з відрубаних голів). Досягнувши місця призначення, учасники 
експедиції чіпляли в сусідньому лісі торбу-амулет та здійснювали 
молитву про успіх та обряд очищення. Розподіливши ролі кожного 
з учасників полювання (атака, охорона тилу, резерв), стрімко атаку-
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вали селище і „косили” голови, не зважаючи на стать та вік. Після 
здобуття голів відбувався блискавичний відступ з метою заплуту-
вання слідів можливих переслідувачів. На зворотному шляху голови 
обмивалися у джерелі. Наближуючись до свого селища, учасники 
експедиції подавали умовний сигнал про кількість здобичі. Члени 
родин мисливців та їх родичі виходили у найкращому одязі та вла-
штовували гучну зустріч. Голови відносили в будинок мисливця, 
який їх здобув, та викладали на спеціальній полиці, де відбував-
ся обряд „годування” – багаторазового піднесення харчів та рисо-
вої „горілки”, при чому одночасно виконувався обряд закликання 
духів убитих для допомоги господарству переможця. Можливим 
джерелом обряду годування здобутих голів та пов’язаних з ними 
уявлень можна спробувати розглядати окремі ритуали та віруван-
ня так званого мегалітичного комплексу, або комплексу родючості 
(полювання за головами теж входить до цього комплексу). В уяв-
леннях багатьох народів світу природна родючість та здатність лю-
дини до розмноження (народження дітей) були тісно пов’язані, ба 
навіть вважалися явищами „одного порядку” [Токарев 1990, 363–
364]. Етнографія рясніє ілюстраціями уявлень про благотворний 
вплив статевих актів на врожай. Тубільні племена Тайваню, як і 
багато інших народів, порівнювали землеробство з актом заплід-
нення. [На думку окремих етнологів, наочним втіленням ємності, 
яка вважалася джерелом родючості, жіночим „родючим органом” 
в людському тілі була голова (череп)]. Атаял на прикладі „году-
вання” добутих голів намагались досягти нетілесного воскресіння 
жертви, а передачі їх сили землі, нивам. Наявні записи та спостере-
ження етнологів за звичаєм аборигенів Тайваню можна трактувати 
як підтвердження того, що людські жертвоприношення виникли зі 
звичаю полювання за головами. Дійсно, і обряди, пов’язані з полю-
ванням за головами, і людські жертвоприношення пов’язані з іде-
єю родючості (у першу чергу ланів). Запорукою щедрого врожаю 
було зрошення полів кров’ю.

Після тривалих свят голови виставляли на спеціальні полиці 
біля будинку старійшини селища, аби м’які тканини зберігали-
ся якнайдовше (див. мал. 2). Крім того, кілька черепів вивішува-
лися на балках комор з метою „забезпечення” багатим врожаєм. 
Стаціонарні „полиці” (див. мал. 3) влаштовувалися поза селищем, 
по одній для кожного роду, тому скільки в селі було родів, стіль-
ки могло бути й полиць. Голови ворогів остаточно потрапляли у 
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ці сховища лише після очищення черепів від м’яких тканин. В 
окремих випадках голови вкривали шаром бронзи або олов’яною 
фольгою для використання в будинку як елемент інтер’єру.

Розглянутий вище звичай полювання за головами має давнє 
коріння, оскільки простежується як у острівних, так і материко-
вих народів Південно-Східної Азії, до якої належить і Південний 
Китай з Тайванем. Про його поширення у давніх юе, племені ань-
цзя та народу Ічжоу згадується у творі Шень Іна „Опис земель, 
що лежать біля моря”, складеному у ІІІ ст. Здобуті голови ворогів 
підвішували на високій жердині посеред селища і не знімали три-
валий час [Комиссаров 2003, 201–203]. Аньцзя були нащадками 
міньюе, які в давнину населяли південні райони Чжецзяна, а тер-
мін „народ Іньчжоу” належить предкам тайванських аборигенів, 
які також були однією з гілок давніх юе.

З викладеного вище етнографічного матеріалу може склас-
тися враження, що „варварський” звичай практикували лише ту-
більні племена. Проте тут не можна обминути й звичаїв китай-
ців. Політика колонізації Тайваню, яку практикував цинський 
Китай, призводила до конфлікту з автохтонним населенням че-
рез практику витіснення його в віддалені гірські райони з об-
житих земель. Особливо криваві сутички відбувались впродовж 
1892–94 рр. У китайців існував звичай вживати м’ясо вбитих 
ворогів. Вважалося, що м’ясо аборигенів надає сил та мужності. 
Найбільшим делікатесом вважалися нутрощі та підошви ніг. На 
ринках півночі острова такий „товар” продавався нарівні зі сви-
ниною. Відрубані голови аборигенів виставлялися як трофеї та 
засоби застереження [Тодер 1978, 194–195].

Звичай полювання за головами у аборигенів Тайваню оста-
точно зник в 30-х рр. ХХ ст. завдяки „просвітницькій” роботі 
японської окупаційної влади. На Новій Гвінеї звичай полювання 
за головами практикувався в середині ХХ ст. (північніше р. Дигул 
він був зафіксований 1948 р.) [Неверманн 1960]. В континенталь-
ній Південно-Східній Азії ритуальний канібалізм викоренений. 
До 1950-х рр. полюванням за головами займались окремі пле-
мена китайсько-бирманського та лаосько-в’єтнамського прикор-
доння. Під час в’єтнамської війни 1964–73 рр. племена Південно-
Західного В’єтнаму прикрашали свої общинні „вівтарі” сотнями 
черепів американських солдатів. Останній в часі випадок полю-
вання за головами був зафіксований на рубежі ХХ–ХХІ ст. на 
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Борнео, коли індонезійський уряд намагався колонізувати вну-
трішні райони острова вихідцями з Яви та Мадури.

Отже, культ мисливців за головами та супровідні містерії, що 
побутували не одну тисячу років, залишили помітний слід у ви-
гляді етнічної та соціальної атомізації тайванського традиційного 
та згаданих на початку статті суспільств. Увійшовши в контакт з 
вестернізованим суспільством та його цивілізаційними посулами, 
культ мисливців за головами перероджувався або втрачав своє 
культове значення.
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АНОТАЦІЇ. ANNOTATIONS. АННОТАЦИИ

Анікєєв Д. О.
МІГРАЦІЯ І РОЗСЕЛЕННЯ ПЕЧЕНІГІВ 
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ ВЧЕНИХ 
АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ ІХ–Х ст.

Стаття присвячена текстологічному аналізу відомостей араб-
ських географів ІХ–Х ст. про печенігів. На засадах широкого 
кола арабських джерел було простежено два етапи міграції цього 
кочового етносу. Сюжетною лінією досліджених історичних до-
кументів є інформація про різні території розселення печенігів. 
Для відтворення більш широкої картини особливостей міграцій 
зазначеної кочової людності автором частково були використані 
джерела візантійського походження. Інформація про кочовий ет-
нос печенігів є адекватною історичним реаліям тих часів.

Anikeyev D. O.
THE MIGRATION AND SETTLEMENT OF THE 

PECHENEGS ACCORDING TO ARABIC GEOGRAPHICAL 
COMPOSITIONS OF ІХ–Х CENTURIES

The article is devoted to textual analysis of the accounts contained 
in Arabic geographical compositions of 9–10 centuries. On a wide 
range of Arabic authorities it has been retraced two phases of the 
Pecheneg migrations. The storyline of the researched written docu-
ments is about the different lands settled by these nomads. To fully 
understand the peculiarity of migrations of the aforementioned ethnic 
group, the primary sources of Byzantine origin have been partly used. 
The information about the Pechenegs is correlated with historical re-
alities of those times.

Аникеев Д. О.
МИГРАЦИЯ И РАССЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНЕГОВ 

ПО СООБЩЕНИЯМ УЧЕНЫХ 
АРАБСКОГО ХАЛИФАТА IX–X вв.

Статья посвящается текстологическому анализу сообщений 
арабских географов ІХ–Х вв. о печенегах. На основе широкого 
круга арабских источников прослеживаются два этапа миграции 
этого кочевого этноса. Сюжетной линией исследованных исто-
рических документов является информация о разных территори-
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ях расселения печенегов. Для восстановления более обширной 
картины особенностей миграции указанного кочевого народа 
автор частично использовал источники византийского происхож-
дения. Информация о кочевом этносе печенегов является адекват-
ной историческим реалиям того времени.

Будник Н. В.
ЗАЧИНИ У НАРОДНИХ КАЗКАХ 
КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ – КАРАЇВ

У статті робиться спроба пояснити природу й значення зачинів 
у народних казках кримських караїмів. Наводиться теза про те, 
що приказка являє собою залишкову форму колишнього міфоло-
гічного побутування казки. Колись зачини народних казок крим-
ських караїмів мали форму й зміст міфологічного оповідання, 
яке сходить до загальнотюркських джерел, але із часом сакральні 
змісти були втрачені. Збереглася лише ритмічність оповідання й 
співвіднесення з давніми часами.

Budnik N. V.
BEGINNINGS IN THE NATIONAL FAIRYTALES 

OF THE CRIMEAN KARAITES
The article presents an attempt to explain the nature and the mean-

ing of the beginnings in national fairytales of the Crimean Karaites. It 
is stated that the flourish is the residual form of a former mythological 
existing of a fairytale. In the old days beginnings in national fairytales 
of the Crimean Karaites had the form and the content of a mythologi-
cal narration, which goes back to all-Turkic sources, but eventually 
sacral senses have been lost. It has remained only rhythm of a narra-
tion and correlation with old times.

Будник Н. В.
ЗАЧИНЫ В НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 
КРЫМСКИХ КАРАИМОВ – КАРАЕВ

В статье предпринимается попытка объяснить природу и зна-
чение зачинов в народных сказках крымских караимов. Приво-
дится тезис о том, что присказка является остаточной формой 
прежнего мифологического бытования сказки. Некогда зачины 
народных сказок крымских караимов имели форму и содержание 
мифологического повествования, которое восходит к общетюрк-



229

ским истокам, но с течением времени сакральные смыслы были 
утрачены. Сохранилась лишь ритмичность повествования и соот-
несение с давними временами.

Бушаков В. А.
“ДЫРДÓМ” ВІД ГІНДУКУШУ ДО БРИТАНСЬКИХ МОРІВ

(з приводу студій відомої білоруської славістки-етимолога 
Р. М. Козлової)

У статті критично розглянуті студії Р. М. Козлової. Р. М. Коз-
лова механічно будує різні слов’янські етимологічні гнізда, а вже 
потім залучає до них численні слов’янські і явно неслов’янські 
апелятиви та оніми (гідроніми, омоніми, антропоніми та етноні-
ми). Такий ненауковий метод спричинив постулювання міфічно-
го слов’янського етносу та вигаданої Руської держави, яка ніби 
займала терени від Балтики до Каспію та від Чорного моря до 
Льодовитого океану.

Bushakov V. A.
“DYRDÓM” FROM THE HINDU KUSH UP 

TO THE BRITISH SEAS
(apropos of Studies by the Noted Byelorussian Slavonic Scholar 

and Etymologist R. M. Kozlova)
In the article etymological studies by R. M. Kozlova have been 

critically analyzed. At first R. M. Kozlova mechanically constructs 
various Slavic etymological families and then includes into them a 
great number of Slavic and evidently non-Slavic appellatives and on-
yms (hydronyms, horonyms, anthroponyms, and ethnonyms). Such an 
unscientific method has resulted in postulating the mythical Slavonic 
ethnos and never existent Rus state supposedly occupying the terrains 
from the Baltic Sea to the Caspian Sea and from the Black Sea to the 
Arctic Ocean.

Бушаков В. А.
“ДЫРДÓМ” ОТ ГИНДУКУША ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ
(по поводу исследований известной белорусской славистки-

этимолога Р. М. Козловой)
В статье критически рассмотрены исследования Р. М. Козло-

вой. Р. М. Козлова механически строит различные славянские 
этимологические гнезда, а затем включает в них многочисленные 
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славянские и явно неславянские апеллятивы и онимы (гидрони-
мы, омонимы, антропонимы и этнонимы). Такой ненаучный ме-
тод привел к постулированию мифического славянского этноса 
и никогда не существовавшего Русского государства, якобы за-
нимавшего территорию от Балтики до Каспия и от Черного моря 
до Ледовитого океана.

Галушка-Адайкін А. Р.
ЗАХІДНЕ ПАПУА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ У ПЕРІОДИ 
НОВОГО ПОРЯДКУ ТА РЕФОРМАЦІЇ

В статті досліджуються питання, що пов’язані з ґенезою се-
паратистського руху на Західному Папуа. Головна увага приді-
ляється діяльності Організації за незалежність Папуа протягом 
60–80-х рр. ХХ ст. та подіям, що відбулись після падіння режиму 
Сухарто в 1998 р.

Galushka-Adaykin A. R.
WESTERN PAPUA AS AN INTEGRAL PART OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA IN THE PERIODS 
OF NEW ORDER AND REFORMATION

In the article questions connected with the development of separat-
ist movement on Western Papua have been investigated. Main atten-
tion was paid to the activities of the Organization for the Independence 
of Papua in 60–80-s of the 20th century as well as to the events that 
happened after the downfall of the Suharto regime in 1998.

Галушка-Адайкин А. Р.
ЗАПАДНОЕ ПАПУА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ В ПЕРИОДЫ 
НОВОГО ПОРЯДКА И РЕФОРМАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы, связанные з развитием се-
паратистского движения на Западном Папуа. Основное внимание 
уделяется деятельности Организации за независимость Папуа на 
протяжении 60–80-х гг. XX в. и событиям после падения режима 
Сухарто в 1998 г.
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Горват Б. Е.
ЖАНР МАВВАЛЮ В ЄГИПЕТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті запропонований короткий огляд жанру мавваль у су-
часній єгипетській літературі, котрий є найбільш поширеним у 
фольклорі та діалектній поезії Єгипту. Розглянуто три приклади 
різного використання форми маввалю. Розкривається її універ-
сальність, гнучкість, широкі версифікаційні можливості. Автор 
звертає увагу на мотивацію використання цього жанру у творчос-
ті різних поетів.

Horvat B. E.
THE GENRE OF MAWWAL IN EGYPTIAN LITERATURE
The article gives a short look into the genre of mawwal in modern 

Egyptian literature, which is most popular within folklore and col-
loquial poetry of Egypt. Three examples of different usage of the 
mawwal form are considered. This discloses its versatility, flexibility 
and a wide range of opportunities for versification. The author draws 
attention to the motivation of this genre in the works by different 
poets.

Горват Б. Э.
ЖАНР МАВВАЛЬ В ЕГИПЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В статье предлагается краткий обзор жанра мавваль в совре-
менной египетской литературе, который более распространен в 
фольклоре и диалектной поэзии Египта. Рассматриваются три 
примера разного использования формы мавваля. Раскрывается 
ее универсальность, гибкость, широкие возможности версифи-
кации. Автор обращает внимание на мотивацию использования 
этого жанра в творчестве разных поэтов.

Дерменджі Омер
ТУРЕЦЬКА ПЛЕЯДА ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

У статті, присвяченій 90-й річниці від дня народження видат-
ного українського сходознавця Омеляна Пріцака, розглядається 
його шлях у тюркологію, стосунки з турецькими колегами й учня-
ми, відображено широке застосування наукового здобутку україн-
ського вченого сучасними турецькими філологами й істориками.
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Сьогодні ідеї О. Пріцака та його доробок стали доступними 
для турецьких учених, які можуть ознайомлюватися з ними за-
вдяки німецьким тюркологам (З. Коркмаз, М. Олмез, М. Ерсой); 
американським дослідникам (Г. Інальджик, Ф. Із, Х. Б. Паксой, 
І. Ортайли); перекладам робіт О. Пріцака турецькою мовою, ви-
конаним у Туреччині; а також зусиллям українських дослідників 
(А. Н. Туран, З. Оздем).

Dermenci Omer
O. PRITSAK’S TURKISH FOLLOWERS

This article, which is dedicated to the ninetieth anniversary of birth 
day of the prominent Ukrainian orientalist Omeljan Pritsak, examines 
his way of turkology, mutual relations with the Turkish colleagues and 
students, and reflects wide usage of his scientific concepts by modern 
Turkish linguists and historians.

Nowadays Pritsak’s ideas and science achievements have become 
accessible for Turkish scientists who can familiarize with them with 
four ways: German Turkology scholars (Z. Korkmaz, M. Olmez, 
M. Ersoy); American Turkology scholars (H. Inalcik, F. Iz, H. B. Pak-
soy, I. Ortayli); Turkish translations of Pritsak’s work in Turkey; by 
means of the Ukrainian scholars (A. N. Turan, Z. Ozdem).

Дерменджи Омер
ТУРЕЦКАЯ ПЛЕЯДА ЕМЕЛЬЯНА ПРИЦАКА

В статье, посвященной 90-й годовщине со дня рождения вы-
дающегося украинского востоковеда Е. Прицака, рассматривается 
его путь в тюркологию, взаимоотношения с турецкими коллегами 
и учениками, отражено широкое применение научного наследия 
украинского ученого в трудах современных турецких филологов 
и историков.

Сегодня идеи Е. Прицака и результаты его научной деятель-
ности стали доступными турецким ученым, которые могут озна-
комиться с ними благодаря немецким тюркологам (З. Коркмаз, 
М. Олмез, М. Эрсой); американским исследователям (Х. Иналь-
джик, Ф. Из, Х. Б. Паксой, И. Ортайли); переводам работ Е. При-
цака на турецкий язык, выполненным в Турции; а также усилиям 
украинских исследователей (А. Н. Туран, З. Оздем).
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Иокша А. С.
РОЛЬ ЙОРДАНІЇ В УПРАВЛІННІ CВЯТИМИ МІСЦЯМИ

В СХІДНОМУ ЄРУСАЛИМІ ПІСЛЯ 1967 р.
Після Шестиденної війни 1967 р. ізраїльські можновладці за-

лишили ведення релігійних питань за місцевою Адміністрацією 
вакфу, яка була керована з Амману. У статті розглядається струк-
тура і діяльність йорданських установ і організацій, що беруть 
участь в управлінні ісламськими cвятими місцями в місті, в кон-
тексті йордансько-палестинських відносин. Після підписання 
йордансько-ізраїльської мирної угоди 1994 р. між йорданською 
владою і ПНА стали виникати конфліктні ситуації по управлінню 
святими місцями, що погіршило палестинсько-йорданські відно-
сини. Не дивлячись на те, що з середини 1990-х рр. роль Йорданії 
в управлінні святими місцями знизилася, йорданська влада про-
довжує брати активну участь у справах Святого міста. Розгалуже-
на йорданська адміністративна структура, наявність неурядових 
організацій, постійна участь у міжнародних форумах, присвяче-
них питанням Святого міста, значний фінансовий внесок до уста-
нов по управлінню вакфами і святими місцями і в реставраційні 
роботи свідчать про прагнення Йорданії зберегти статус куратора 
мусульманських святих місць в Єрусалимі.

Ioksha A. S.
THE ROLE OF JORDAN IN ADMINISTRATING THE HOLY 

PLACES IN EAST JERUSALEM SINCE 1967
After the Six-Day War (1967) local Waqf Administration, controlled 

from Amman, was allowed by Israeli Authority to continue its activity 
in religious affairs. The article is devoted to the structure and functions 
of the Jordanian organizations and institutions that take part in manag-
ing the Holy places in the city within the bounds of relations between 
Jordan and Palestine Authority. Conflict situations appeared between 
two sides after the Jordan-Israel Peace Treaty (1994). In spite of the 
reduction of Jordanian role in the Holy places control in the mid 1990s, 
Jordanian authority takes active part in its affairs. Branched structure of 
Jordanian administration, existence of non-governmental organizations, 
permanent participation in international organizations, considerable fi-
nancial contribution to establishments of awqaf and Holy places control 
and to the restoration works indicate the striving of Jordan to preserve 
its status of the custodian of Muslim Holy places in Jerusalem.
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Иокша А. С.
РОЛЬ ИОРДАНИИ 

В УПРАВЛЕНИИ СВЯТЫМИ МЕСТАМИ
В ВОСТОЧНОМ ИЕРУСАЛИМЕ ПОСЛЕ 1967 г.

После Шестидневной войны 1967 г. израильские власти оста-
вили ведение религиозных вопросов за местной Администрацией 
вакфа, которая управлялась из Аммана. В статье рассматривается 
структура и деятельность иорданских учреждений и организа-
ций, участвующих в управлении исламскими святыми местами 
в городе, в контексте иордано-палестинских отношений. После 
подписания иордано-израильского мирного договора 1994 г. меж-
ду иорданскими властями и ПНА стали возникать спорные ситуа-
ции по управлению святыми местами, что ухудшило палестино-
иорданские отношения. Несмотря на то, что с середины 1990-х гг. 
роль Иордании в управлении святыми местами снизилась, иор-
данские власти продолжают активно участвовать в делах Святого 
города. Разветвленная иорданская административная структура, 
наличие неправительственных организаций, постоянное участие 
в международных форумах, посвященных вопросам Святого го-
рода, значительный финансовый вклад в учреждения по управ-
лению вакфами и святыми местами и в реставрационные работы 
означают стремление Иордании сохранить статус хранителя му-
сульманских святых мест в Иерусалиме.

Костанда І. О.
ВПЛИВ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ 

НА ФОРМУВАННЯ ПАРАЛЕЛІЗМУ 
У ВІРШАХ ПОЕЗІЇ ДОБИ ТАН

У статті розглядається явище паралелізму в контексті вивчен-
ня китайських поетичних творів доби Тан. Автор аналізує при-
чини, завдяки яким паралелізм став одним із головних мовних 
засобів вираження, без дослідження якого вивчення китайської 
поезії окресленого періоду неможливе.

Kostanda I. O.
THE INFLUENCE OF PARALINGUISTIC FACTORS 

ON FORMING PARALLELISM 
IN POEMS OF THE TANG EPOCH

While analyzing Chinese poetic texts such notion as a parallelism 
drew our attention. The article is aimed at the theoretical studying of 
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this notion. The article analyses the reasons of taking the parallelism 
as one of the main language means of literature tradition and consid-
ering it as main component without which the analysis of Chinese 
poetry is impossible.

Костанда И. О.
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛИЗМА 
В ПОЭЗИИ ЭПОХИ ТАН

В статье рассматривается явление параллелизма в контексте 
изучения китайских поэтических произведений эпохи Тан. Автор 
анализирует причины, благодаря которым параллелизм стал одним 
из основных языковых способов выражения, без учета которого 
изучение китайской поэзии упомянутого периода невозможно.

Ласкавий Д. В.
МІЖНАРОДНА БОРОТЬБА ЗА НАФТУ НА БЛИЗЬКОМУ 

ТА СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ: ТУРЕЦЬКО-ПЕРСЬКЕ 
РОЗМЕЖУВАННЯ Й АНГЛО-ПЕРСЬКА 
НАФТОВА КОМПАНІЯ (1912–1914)

Стаття присвячена міжнародній боротьбі за нафту на Близько-
му та Середньому Сході у 1912–1914 роках. Особливу увагу зо-
середжено на вивченні впливу Англо-перської нафтової компанії 
на турецько-перське розмежування.

Laskavyy D. V.
INTERNATIONAL STRUGGLE FOR OIL IN THE NEAR AND 

MIDDLE EAST: TURKISH-PERSIAN DEMARCATION 
AND ANGLO-PERSIAN OIL COMPANY (1912–1914)

The article is devoted to the international struggle for oil in the 
Near and the Middle East in 1912–1914. The special attention is con-
centrated on researching of influence of Anglo-Persian Oil Company 
on the Turkish-Persian demarcation.
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Ласкавый Д. В.
МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА ЗА НЕФТЬ НА БЛИЖНЕМ 
И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ: ТУРЕЦКО-ПЕРСИДСКОЕ 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ И АНГЛО-ПЕРСИДСКАЯ 
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ (1912–1914)

Статья посвящена международной борьбе за нефть на Ближ-
нем и Среднем Востоке в 1912–1914 годах. Особое внимание со-
средоточено на изучении влияния Англо-персидской нефтяной 
компании на турецко-персидское разграничение.

Мавріна О. С.
СТОРІНКИ ІЗ СІМЕЙНОЇ ІСТОРІЇ 
МУРЗ ШИРІНСЬКИХ У ХІХ ст.

В статті аналізуються сімейні списки мурз Ширінських за 
1818–1820, 1847 рр., дані протоколів Таврійського Дворянського 
Депутатського Зібрання з розгляду справ мурз Ширінських щодо 
надання їм дворянського титулу в 1820 і 1852 рр., родоводи та 
інші документи цього роду. Висвітлено деякі аспекти сімейної іс-
торії найвідоміших представників роду Ширінів в ХІХ столітті.

Mavrina O. S.
PAGES FROM FAMILY HISTORY 

OF MURZAS SHYRINSKIH IN THE ХIX CENTURY
In this article are analyzing family lists of muszas Shyrinskih of 

1818–1820, 1847–1852, information from protocols of Taurian Depu-
ty Meeting in case of obtaining title of nobility by murzas Shyrinskie 
in 1820 and 1852, genealogies and other documents of this family. 
There are illuminated  some aspects of family history of the most well-
known  representatives of Shyrin family in the XIX century.

Маврина О. С.
СТРАНИЦЫ  ИЗ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ 

МУРЗ ШИРИНСКИХ В ХІХ ВЕКЕ
В статье анализируются семейные списки мурз Ширинских 

за 1818–1820, 1847–1852 гг., данные протоколов Таврического 
Дворянского Депутатского Собрания в деле получения мурзами 
Ширинскими дворянского титула в 1820 и 1852 гг., родословные 
и другие документы этого рода. Освещены некоторые аспекты 
семейной истории наиболее известных представителей рода Ши-
ринов в ХІХ  веке.



237

Момрик А. П.
МАХМУД КАШГАРЛИ 

ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ
(на прикладі Агатангела Кримського і Омеляна Пріцака)

З нагоди 1000-ої річниці від дня народження першого тюрк-
ського енциклопедиста і лексикографа Махмуда Кашгарли у 
статті розглядається його місце в дослідженнях українських орі-
єнталістів. Предметом розвідки стали роботи А. Кримського та 
О. Пріцака, в яких вивчаються життєвий шлях М. Кашгарли і 
його словник «Divân Lugat üt-Türk». Обидва дослідники подають 
нам докладі відомості про походження М. Кашгарли і час його 
народження. Протягом усього свого життя О. Пріцак звертався до 
лінгвістичних і історичних відомостей, що містяться у словнику 
Кашгарли, для побудови власних наукових гіпотез. Завдяки укра-
їнським сходознавцям постать М. Кашгарли надовго залишати-
меться у центрі дослідницької уваги в Україні.

Momryk А. Р.
MAHMUD KASHGARLY 

IN UKRAINIAN ORIENTALISTS’ OPINION
(Agathangel Krymsky and Omelian Pritsak)

On the occasion of the 1000th anniversary of the first Turkic ency-
clopaedist and lexicograph Mahmud Kashgarly his place in Ukrainian 
orientalistics is observed in the paper. So the subject of the paper is to 
analyze M. Kashgarly’s biography and his vocabulary named “Divân 
Lugat üt-Türk”, how it is presented in the works of A. Krymsky and 
O. Pritsak. Both of the scholars are cleared up and give us more defi-
nite information on the origin of M. Kashgarly and his birth date. O. 
Pritsak during all his life is based on language and historical materials 
given in the vocabulary of Kashgarly, which allowed him to arrive 
at the truth in his research. Exactly because of this attention paid by 
Ukrainian orientalists to the life of M. Kashgarly will leave him in the 
spotlight of Oriental studies in Ukraine in the sequel.
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Момрик А. П.
МАХМУД КАШГАРЛЫ 

ГЛАЗАМИ УКРАИНСКИХ ОРИЕНТАЛИСТОВ
(на примере Агатангела Крымского и Емельяна Прицака)
По случаю 1000-й годовщины со дня рождения первого тюрк-

ского энциклопедиста и лексикографа Махмуда Кашгарлы в 
статье рассматривается его место в исследованиях украинских 
ориенталистов. Предметом статьи стали работы А. Крымского и 
Е. Прицака, в которых изучаются жизненный путь М. Кашгарлы 
и его словарь «Divân Lugat üt-Türk». Оба исследователя дают под-
робные сведения о происхождении М. Кашгарлы и времени его 
рождения. На протяжении всей своей жизни Е. Прицак обращал-
ся к лингвистическим и историческим сведениям, содержащимся 
в словаре Кашгарлы, для построения собственных научных ги-
потез. Благодаря украинским востоковедам фигура М. Кашгарлы 
надолго останется в центре внимания украинских ученых.

Мурашевич К. Г.
ОНОВЛЕННЯ ІДЕЙНО-ХУДОЖНІХ ПОШУКІВ:
НОВІ ТЕМИ ТА ФОРМИ КИТАЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

“4 ТРАВНЯ”
Протягом майже всього ХІХ століття література Китаю готува-

лась до оновлення: виникають нові теми, зароджуються різнома-
нітні думки щодо подальшої долі поезії. Хоча ще й продовжують 
панувати ортодоксальні жанри та мова веньянь, все ж письмен-
ники наполягають на переході на байхуа і відмові від традицій-
них правил написання віршів. Новизна тематики, що з’явилась у 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст., урізноманітнила китайську поезію 
новими образами. Література підняла багато важливих для того 
часу питань, але залишилось і багато традиційних тем.

Murashevych K. G.
THE NOVELTY OF IDEA-ARTISTIC SEARCH:

NEW THEMES AND FORMS OF CHINESE MAY 
FORTH POETRY

Almost all ХІХ century the literature of China was preparing for 
novelty: new themes appear, different ideas about the further existence 
of poetry emerge. In spite of the fact that orthodox genres and the lan-
guage wenyan are still dominate, writers insist on changing language 
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on baihua and rejection of traditional rules of poetic writing. Novelty 
of themes, which appeared at the end of XIX century – at the begin-
ning of XX century, diversified the Chinese poetry with new images. 
Literature has raised a lot of important questions for that time, but also 
many traditional themes have remained.

Мурашевич Е. Г.
ОБНОВЛЕНИЕ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПОИСКОВ: НОВЫЕ ТЕМЫ И ФОРМЫ КИТАЙСКОЙ 
ПОЭЗИИ «4 МАЯ»

На протяжении почти всего ХІХ века литература Китая гото-
вилась к обновлению: появляются новые темы, зарождаются раз-
нообразные идеи о дальнейшей судьбе поэзии. Хотя и продолжа-
ют доминировать ортодоксальные жанры и язык веньянь, все же 
писатели настаивают на переходе на байхуа и ликвидации тра-
диционных правил написания стиха. Новизна тематики, которая 
появилась в конце ХІХ века и в начале ХХ, сделала разнообраз-
ной китайскую поэзию с помощью новых образов. Литература 
подняла много важных на то время вопросов, но осталось также 
много и традиционных тем.

Отрощенко І. В.
СТУДЕНТ ТА ЕПОХА:

“ВЕЛИКА МОНГОЛІЯ” У ДОЛІ Б. ДАНДАРОНА
У другій половині 1930-х років більшість представників бу-

рятської громадсько-політичної, культурної еліти, деякі представ-
ники студентства були засуджені та страчені за участь у “панмон-
гольській організації”, що нібито готувала відторгнення Бурятії 
від СРСР та створення Великої Монгольської держави під про-
текторатом Японії. Одним із таких “змовників” виявився ленін-
градський студент, бурят за походженням, Б. Дандарон – майбут-
ній видатний буддолог, релігійний діяч і філософ. Висловлюється 
припущення, що його арешт був викликаний не лише походжен-
ням та “небезпечними” розмовами, що велися у середовищі бу-
рятського студентства, але й фактом знайомства з видатним на-
уковцем та громадсько-політичним діячем Ц. Жамцарано. Остан-
ній перебував під постійним наглядом спецслужб, які, зокрема, 
вважали, що цей “націоналіст” негативно впливає на бурятську та 
монгольську молодь. У статті висвітлюються настрої бурятського 
та монгольського студентства у 1930-ті роки.
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Otroshchenko I. V.
STUDENT AND EPOCH:

THE “GREAT MONGOLIA” IN B. DANDARON’S FATUM
In the second half 1930-s the majority of representatives of the 

Buryat political and cultural elite, some representatives of students 
have been condemned for participation in “Pan-Mongolian organiza-
tion” which ostensibly prepared tearing away of Buryatiya from the 
USSR and creation of the Great Mongolian state under protectorate 
of Japan. The Leningrad student, Buryat by origin, B. Dandaron – fu-
ture outstanding buddhologist, the religious figure and the philosopher 
has appeared one of such “conspirators”. There is an assumption, that 
he has been arrested not only because of his origin and “dangerous” 
conversations among the Buryat students, but also due to the fact of 
his acquaintance with an outstanding scientific and political figure 
Ts. Zhamtsarano. Last was under constant surveillance of special ser-
vices which, in particular, considered, that this “nationalist” negative-
ly influences the Buryat and Mongolian youth. In article moods of the 
Buryat and Mongolian students in 1930-s are shown.

Отрощенко И. В.
СТУДЕНТ И ЭПОХА:

“ВЕЛИКАЯ МОНГОЛИЯ” В СУДЬБЕ Б. ДАНДАРОНА
Во второй половине 1930-х гг. большинство представителей 

бурятской общественно-политической и культурной элиты, не-
которые представители студенчества были осуждены за участие 
в “панмонгольской организации”, которая якобы готовила оттор-
жение Бурятии от СССР и создание Великого Монгольского госу-
дарства под протекторатом Японии. Одним из таких “заговорщи-
ков” оказался ленинградский студент, бурят по происхождению, 
Б. Дандарон – будущий выдающийся буддолог, религиозный де-
ятель и философ. Высказывается предположение, что его арест 
был вызван не только происхождением и “опасными” разговора-
ми, которые велись в среде бурятского студенчества, но и фактом 
знакомства с выдающимся ученым и общественно-политическим 
деятелем Ц. Жамцарано. Последний находился под постоянным 
надзором спецслужб, которые, в частности, считали, что этот “на-
ционалист” отрицательно влияет на бурятскую и монгольскую 
молодежь. В статье показываются настроения бурятского и мон-
гольского студенчества в 1930-е гг.
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Рог Г. В.
ПСИХОЛОГІЗМ ТВОРЧОСТІ ПЕЯМІ САФА: 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ
НОВОГО ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ

На матеріалі романів “Дев’ята палата Диспансеру”, “Фатіх-
Харбіє” та “Ми самотні” досліджено психологізм прози Пеямі 
Сафа, окреслено фактори і причини психології творчості, типові 
ситуації, які знайшли своє втілення у творах відомого турецько-
го письменника. Проаналізовано художню специфіку та психо-
логізм прози письменника як основу зображення життя людини, 
її характеротворення. Досліджено психологічну вмотивованість 
вчинків персонажів, її рефлексій на навколишній світ.

Через функції та роль зображувально-виражальних засобів, 
зміну фабульних елементів романістики Сафа розглянуто нова-
торство та особливості індивідуального стилю письменника.

Rog Н. V.
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF PEYAMI SAFA’S 

CREATIVITY: TOWARDS THE QUESTION OF FORMING 
A NEW AESTHETIC SPACE

The paper is dedicated to the investigation of the psychological 
aspects of Peyami Safa’s novels. Basing the investigation on novels 
“External Diseases Ward Nine”, “Fatih-Harbiye”, “We Stand Along” 
we study the psychological dimensions of Peyami Safa’s creative 
writing, discuss the factors and causes of the psychology of creativity, 
the typical situation, which were reflected in the works of the famous 
Turkish writer.

Рог А. В.
ПСИХОЛОГИЗМ ТВОРЧЕСТВА ПЕЯМИ САФА: 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

На материале романов “Девятая палата диспансера”, “Фатих-
Харбие”, “Мы одиноки” исследуется психологизм творчества 
прозы Пеями Сафа, рассматриваются факторы и причины психо-
логии творчества, типические ситуации, которые нашли свое от-
ражение в произведениях известного турецкого писателя. Анали-
зируется специфика и психологизм прозы писателя как ключевой 
концепт изображения жизни человека.
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Посредством функций изобразительно-выразительных средств, 
изменений фабульных элементов романистики Сафа рассматрива-
ются новаторство и особенности индивидуального стиля писате-
ля.

Сергійчук Б. В.
СУЧАСНА ТУРЕЦЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО 

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
У статті вперше аналізується сучасна турецька історіографія 

про українсько-турецькі зв’язки з давнини до сьогодення. Зокре-
ма, розглядаються праці таких відомих дослідників, як М. Сарай, 
А. Курат, Б. Крісс, а також мемуари політичних діячів і колектив-
ні монографії, в тому числі багатотомна “Історія Туреччини”.

Serhiychuk B. V.
CONTEMPORARY TURKISH HISTORIOGRAPHY ABOUT 

UKRAINIAN-TURKISH RELATIONS
In the article for the first time contemporary Turkish historiography 

is analyzed concerning Ukrainian-Turkish relations from ancient times 
to present. In particular, scientific works of such known researchers as 
М. Saray, А. Curat, B. Criss and well as memoirs of political figures 
and collective monographs including multivolume “History of Tur-
key” have been studied by the author.

Сергейчук Б. В.
СОВРЕМЕННАЯ ТУРЕЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ОБ 

УКРАИНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В статье впервые анализируется современная турецкая исто-

риография об украино-турецких отношениях с давних времен до 
сегодняшнего дня. В частности, рассматриваются труды таких ис-
следователей, как М. Сарай, А. Курат, Б. Крисс, а также мемуары 
политических деятелей и коллективные монографии, в том числе 
многотомная “История Турции”.

Слободян Н. В.
ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Стаття присвячена зовнішній політиці України в регіоні 
Перської затоки. Проаналізовано основні аспекти політико-
економічних контактів України та держав Затоки. Оцінено пер-
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спективні сфери взаємовигідної співпраці України з країнами ре-
гіону. Окремо розглянута можливість співпраці у сфері високих 
технологій та освіти. Автор стверджує, що українська держава 
має широкі перспективі для реалізації своїх національних інтер-
есів в регіоні Перської затоки.

Slobodian N. V.
UKRAINIAN POLITICY TOWARDS THE GULF STATES
The article is devoted to the prospects of foreign policy of Ukraine 

in the region of the Gulf. The basic aspects of political and economic 
contacts of Ukraine and the Gulf countries have been analyzed. The 
perspective spheres of mutually beneficial collaboration of Ukraine 
with the countries of the region have been estimated. Possibility of 
collaboration is separately considered in the field of high technolo-
gies and education. An author asserts that the Ukrainian state has wide 
prospects for realization of the national interests in the region of the 
Gulf.

Слободян Н. В.
ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В ОТНОШЕНИИ 

СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Статья посвящена перспективам внешней политики Украи-

ны в регионе Персидского залива. Проанализированы основные 
аспекты политико-экономических контактов Украины и стран 
Залива. Дана оценка перспективным сферам взаимовыгодного 
сотрудничества Украины со странами региона. Отдельно рассмо-
трена возможность сотрудничества в сфере высоких технологий 
и образования. Автор утверждает, что украинское государство 
имеет широкие перспективы для реализации своих националь-
ных интересов в регионе Персидского залива.

Стельмах М. Ю.
МІФОПРОСТІР “ШАГНАМЕ” ФЕРДОУСІ:

опозиція “свій” – “чужий”
Розглянуто засоби вираження просторової картини світу у 

“Шагнаме” Фердоусі, виділено основні опозиції: Іран – Туран, 
степ – сад, гори – долина. Простір “Шагнаме”, організований за 
принципом “свій” – “чужий”, цілком відповідає архаїчному мі-
фопоетичному сприйняттю. Гори і степ уважаються місцем бит-
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ви і випробування. У героїчній частині поеми протиставлення 
“свій” – “чужий” світ трансформується в боротьбу між Іраном, 
що символізує сили добра, і Тураном, що символізує сили зла.

Stelmakh M. Yu.
MYTH SPACE OF “SHAHNAME” FERDOUSI:

opposition “our” – “outsider”
Means of expression of the world space picture in “Shahname” Fer-

dousi are considered; the main oppositions Iran – Turan, step – garden, 
mountain – valley are explored. Space picture in “Shahname”, based 
on the principle of “our” – “outsider”, is organized and fully meets the 
archaic mythological poetic perception. Mountains and desert are the 
places for battles and trials. In the heroic part of the poem opposition 
“our” – “stranger” has been transformed into a struggle between Iran, 
which symbolizes the forces of the good, and Turan, symbolizing the 
forces of the evil.

Стельмах М. Ю.
МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

«ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ:
оппозиция «свой» – «чужой»

В статье рассматриваются способы выражения пространствен-
ной картины мира в «Шахнаме» Фирдоуси. Выделены основные 
оппозиции: Иран – Туран, степь – сад, горы – долины. Простран-
ство «Шахнаме», организованное по принципу «свой» – «чужой», 
полностью соответствует архаическому мифопоэтическому вос-
приятию. Горы и степь считаются местом битвы и испытаний. В 
героической части поэмы противопоставление «свой» - «чужой» 
мир трансформируется в борьбу между Ираном, который симво-
лизирует силы добра, и Тураном, символизирующим силы зла.

Таран О. Г.
АБОРИГЕНИ ТАЙВАНЮ: 

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ ст.

У статті розглядається функціонування одного з елементів 
первісної спадщини у традиційній культурі автохтонних гірських 
племен Тайваню – звичаю полювання за головами. Аналізуються 
кілька основних причин цього виду полювання: для отримання 
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статусу дорослого члена общини (один із етапів ініціації); вирі-
шення суперечок у середині общини, оскільки духи гарантують 
успіх правим; аби помститися за близьких родичів; здобути при-
хильність дівчини (та її родини) і отримати право на шлюб; гаран-
тувати роду (в ширшому розумінні – общині) успішну боротьбу з 
хворобами чи епідеміями. Розглянутий вище звичай полювання 
за головами має давнє і, мабуть, австричне походження, оскільки 
простежується як в острівних, так і в континентальних народів 
Південно-Східної Азії, частиною якої є Південний Китай і Тай-
вань.

Taran O. G.
FORMOSAN ABORIGINES: LITTLE-KNOWN PAGES 

OF HISTORY OF THE END OF XIX – THE FIRST QUARTER 
OF XX CENTURY

The ceremony of head hunting of the autochthonic mountain 
tribes of Taiwan is examined in the article. A few basic reasons of 
this type of hunt are ascertained – to obtain status of adult man; to 
solve disputes within the community, because spirits warrant success 
to a right part; to revenge for the close relatives; to win favor of a girl 
(and her family) and to obtain the right to marriage; to secure family 
and settlement from epidemics. The above considered custom of head 
hunting has an ancient and, apparently, austric origin inasmuch as is 
traced both in island and mainland peoples of South-East Asia the part 
of which is South China and Taiwan.

Таран Е. Г.
АБОРИГЕНЫ ТАЙВАНЯ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КОНЦА ХІХ – ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ ХХ в.
В статье рассматривается функционирование одного из эле-

ментов первобытного наследия в традиционной культуре автох-
тонных горных племен Тайваня – обычая охоты за головами. 
Анализируются несколько причин этого вида первобытной охо-
ты: получение статуса взрослого члена общины (один из этапов 
инициации); разрешение внутриобщинных споров, поскольку 
духи всегда на стороне правых; месть за близких родственни-
ков; завоевание расположения девушки (и ее родственников) и 
получение, таким образом, права на брак; гарантирование роду 
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(в более широком смысле – общине) успешной борьбы с болез-
нями и возможными эпидемиями. Рассмотренный выше обычай 
охоты за головами имеет древнее, возможно, австрическое про-
исхождение, поскольку прослеживается как у островных, так и у 
континентальных народов Юго-Восточной Азии, частью которой 
являются Южный Китай и Тайвань.
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